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01.04.2020.  № 02-06/121                          Вижницька районна рада 

 

ЗВІТ 

про виконання Комплексної програми оздоровлення і відпочинку дітей та 

розвитку молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки,  

затвердженої рішенням тридцять другої сесії районної ради  

VІІ  скликання від 20.12.2019 року №140-32/19 у 2019 році 

 

На виконання Комплексної програми оздоровлення і відпочинку дітей та 

розвитку молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням тридцять другої сесії районної ради VІІ  скликання від 

20.12.2019 року №140-32/19 видатки загального фонду районного бюджету на 

2019 рік затверджено в сумі 30 000,00 грн.    

 Надійшло коштів за звітний період 22 072,00 грн. Касові видатки за звітний 

період склали  22072,00 грн., що становить 73,57 відсотки до затверджених на 

цей період асигнувань.  Кошти у сумі  7928,00 гривень. не використані  у зв’язку  

із відсутністю заявок  участі  у заходах КВН. 

 Метою бюджетної програми є забезпечення реалізації політики у 

молодіжній сфері на регіональному рівні реалізація проектів на виконання 

Державної цільової соціальної програми `Молодь України`” видатки склали 22 

072,0 грн., при уточненому плані – 30 000 грн., або виконання становить 73,6%. 

Видатки спрямовано на реалізацію заходів Програми оздоровлення і відпочинку 

дітей та розвитку молодіжної політики Вижницького району на 2016 -2020 роки.  

За 2019 рік проведено 11 заходів, середня вартість якого становить 2006,54 грн.  

Дані кошти спрямовано на виконання  районної програми оздоровлення і 

відпочинку дітей та розвитку молодіжної політики Вижницького району на 2016-

2020 роки, затверджено рішенням четвертої  сесії Вижницької районної ради VII 

скликання 12 січня 2016 року №59-4/16,  а саме  проживання членів  журі 

Всеукраїнського конкурсного фестивалю  шкільних команд  «Нова генерація-за 

безпеку на дорозі»,  оплата коштів на харчування  запрошеного лектора  на захід 

«Від ідеї до успіху». 

Результат  

Відповідно до затвердженого  річного плану проведено культурно-масові, 

дитячі, молодіжні та благодійні заходи: відзначення Дня молоді, районний 

фестиваль учнівської молоді "Молодь за здоровий спосіб життя",а також заходи 

приурочені до відзначення державних, релігійних та міжнародних свят та 

пам'ятних дат.  

 

 

Завідувачка сектору культури, молоді та спорту              Наталія ДОДЯК 


