Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1081 від 18.11.2019 р.

Про проведення у м. Одесі фестивалю творчості дітей та молоді з інвалідністю «Рандеву у мами»
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування             в Україні», пункту 2.8 розділу ІІ додатка 3 до Міської програми «Рівність»        на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                               від 03 лютого 2016 року № 262-VII, в рамках відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю, з метою привернення уваги до творчого потенціалу людей з особливими потребами, а також створення умов для вдосконалення можливостей їхнього духовного розвитку:

1. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради, департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради надати сприяння благодійній організації «Одеська міська благодійна організація допомоги дітям з синдромом Дауна «Сонячні діти» в організації та проведенні фестивалю творчості дітей та молоді з інвалідністю «Рандеву                     у мами», який проходитиме з 10.00 до 18.00 29 листопада 2019 року                             у приміщенні театру «Будинок клоунів» (вул. Ольгіївська, 23).

2. Відповідальна за організацію та проведення фестивалю – голова благодійної організації «Одеська міська благодійна організація допомоги дітям з синдромом Дауна «Сонячні діти» Зятькова Оксана Анатоліївна.

3. Затвердити кошторис на організацію та проведення фестивалю творчості дітей та молоді з інвалідністю «Рандеву у мами» (додається).

4. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) грн, зазначених у пункті 3 цього розпорядження, на відповідний рахунок департаменту культури та туризму Одеської міської ради, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області, в межах загальних призначень, затверджених за КПКВК МБ 2614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» у бюджеті м. Одеси на 2019 рік.

5. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради надати запит до департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації для забезпечення чергування машини «швидкої допомоги» та бригади фахівців під час проведення фестивалю.

6. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надати сприяння у перевезенні учасників фестивалю           та інвентарю за окремими заявками.

7. Рекомендувати відповідальній за проведення фестивалю забезпечити дотримання вимог чинного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

8. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про проведення фестивалю творчості дітей та молоді з інвалідністю «Рандеву у мами».

9. 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.
№ 1081
 






КОШТОРИС
на організацію та проведення фестивалю творчості дітей та молоді                              з інвалідністю «Рандеву у мами»

№
з/п
Найменування статті витрат
Сума,
грн
1.
Послуги з проживання
116 610,00
2.
Друкарські послуги
33 390,00
Всього:
150 000,00





 

Керуюча справами		         О. Оніщенко


