ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
XІХ сесія міської ради VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 23.02.2018 № 1191

Про внесення змін до розділу 7
міської програми «Молодь Херсона»
на 2015/20 роки
З метою реалізації міської молодіжної політики в 2018 році, відповідно
до рішення міської ради від 20.02.2015 №1702 «Про затвердження Міської
програми «Молодь Херсона» на 2015/20 роки» (зі змінами), керуючись пунктом
22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Міської програми «Молодь Херсона» на 2015/20 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 20.02.2015 №1702 (зі змінами),
виклавши «Кошторис на виконання Програми на 2018 рік» у редакції згідно з
додатком.
2. Департаменту бюджету і фінансів міської ради (Підперигора Р.С.)
передбачити кошти на фінансування даної програми відповідно до рішення про
міський бюджет на відповідний рік.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника
управління молоді та спорту міської ради Заболотного О.В.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань освіти, спорту, культури, медицини, соціального захисту
населення, охорони навколишнього середовища
та у справах молоді
(Ремига Л.Т.)

Міський голова

В.В. Миколаєнко

Додаток
до рішення міської ради
23.02.2018 № 1191

7. Кошторис на виконання Програми на 2018 рік
1. Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді
№ п\п

Найменування заходів

1.

Організація та проведення семінарів, тренінгів,
конференцій, «круглих столів», нарад з представниками
молодіжних громадських організацій із питань
реалізації державної молодіжної політики, молодіжного
і студентського лідерства та зайнятості молоді.
Проведення акцій з метою формування в молоді
потреби у веденні здорового способу життя та
профілактики правопорушень.
Проведення
молодіжних
олімпіад,
конкурсів,
фестивалів, виставок творчих робіт учнів і студентів,
молодих
вчених,
здійснення
інших
заходів,
спрямованих на виявлення та самореалізацію
обдарованих дітей, молоді.
Стипендії для підтримки обдарованих школярів,
студентів вищих та середніх спеціальних навчальних
закладів міста.
РАЗОМ:

2.

3.

4.

Міський голова

Всього,
грн
39752,00

120000,00

150000,00

110000,00

419752,00

В.В. Миколаєнко

