Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1074 від 18.11.2019 р.

Про проведення міського творчого конкурсу аматорських відеопривітань «У Новий рік з новою мрією!» до новорічних та різдвяних свят

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                 в Україні», пункту 4.4 розділу 4 додатка 2 до Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 червня 2017 року № 2136-VІІ, з метою формування у юного покоління активної громадянської позиції, виховання патріотичних почуттів і любові до рідного міста, розвитку творчого потенціалу дітей та молоді:

1. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
1.1. Провести у грудні 2019 року міський творчий конкурс аматорських відеопривітань «У Новий рік з новою мрією!» до новорічних та різдвяних свят.
1.2. Забезпечити нагородження переможців міського творчого конкурсу аматорських відеопривітань «У Новий рік з новою мрією!» до новорічних та різдвяних свят грошовими винагородами відповідно до затвердженого кошторису.

2. Затвердити кошторис на нагородження переможців міського творчого конкурсу аматорських відеопривітань «У Новий рік з новою мрією!» до новорічних та різдвяних свят (додається).

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 40 000 (сорок тисяч) грн, зазначених                         у пункті 2 цього розпорядження, на відповідний рахунок департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відкритий в УДКСУ у м. Одесі Одеської області, в межах загальних призначень, затверджених за КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» у бюджеті            м. Одеси на 2019 рік.

4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про проведення міського творчого конкурсу аматорських відеопривітань «У Новий рік з новою мрією!» до новорічних та різдвяних свят.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

                                                                            Г. Труханов

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 18.11.2019 р.
№ 1074
 


КОШТОРИС
на нагородження переможців міського творчого конкурсу                           аматорських відеопривітань «У Новий рік з новою мрією!»                                           до новорічних та різдвяних свят


№
з/п
Найменування статті витрат
Сума,
грн
1.
Виготовлення поліграфічної продукції (дипломи, сертифікати)
800,00
2.
Грошова винагорода переможцям конкурсу
39 200,00
                  Всього:
40 000,00
 
 



Керуюча справами                                				          О. Оніщенко


