Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1206 від 13.12.2019 р.

Про виділення коштів на організацію та проведення заходів щодо святкування Нового 2020 року та Різдва Христового у місті Одесі


	Відповідно до статті 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 6.3 розділу VI додатка 2 до Міської цільової програми розвитку культури  в м. Одесі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням  Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4203-VII, з метою проведення міських заходів щодо святкування  Нового 2020  року та Різдва Христового          у місті Одесі:

1. Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради надати сприяння в матеріально-технічному та організаційному забезпеченні проведення заходів щодо святкування Нового 2020 року та Різдва Христового у місті Одесі, а саме провести оплату відповідно до укладених договорів про надання послуг для забезпечення проведення заходів щодо святкування Нового 2020 року та Різдва Христового у місті Одесі.
 
2. Затвердити кошторис на організацію та проведення заходів щодо святкування Нового 2020 року та Різдва Христового у місті Одесі (додається).

       	3. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати                   591 100 (п’ятсот дев’яносто одна тисяча сто) грн, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, на відповідний рахунок департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради в УДКСУ у м. Одесі Одеської області в межах загальних призначень, затверджених за КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи                   в галузі культури і мистецтва» у бюджеті м. Одеси на 2019 рік. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Котляра А.І. 


                                                                                          Г. Труханов






										
                                                                                                     

Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 13.12.2019 р.
№ 1206




КОШТОРИС 
на організацію та проведення заходів щодо святкування 
Нового 2020 року та Різдва Христового у місті Одесі

№
з/п
Найменування статті витрат
Сума, 
грн
1.
Послуги щодо організації та проведення святкування Нового 2020 року та Різдва Христового у місті Одесі                 
400 000,00
2.
Послуги щодо організації проведення новорічних дитячих вистав напередодні Нового 2020 року
191 100,00
Всього:
591 100,00




Керуюча справами 								О. Оніщенко






