Розпорядження
Одеського міського голови
№ 137 від 25.02.2019 р.




Про проведення міського конкурсу творчості серед вихованців закладів загальної середньої освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка»           у 2019 році


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2.4 розділу 2 додатка 2 до Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 436-VІІ, з метою національно-патріотичного виховання учнівської молоді, популяризації української культури, традицій та обрядів українського народу, виявлення талановитих вихованців та розкриття їх творчого потенціалу:  

	Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:

1.1. Розробити та затвердити Положення про міський конкурс творчості серед вихованців закладів загальної середньої освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка».
1.2. Провести у березні 2019 року міський конкурс творчості серед вихованців закладів загальної середньої освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка». 
 
2. Затвердити кошторис на проведення міського конкурсу творчості серед вихованців закладів загальної середньої освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка» у 2019 році (додається).
 	
	3. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати                 20 000 (двадцять тисяч) грн, зазначених у пункті 2 цього розпорядження,                 на відповідний розрахунковий рахунок департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відкритий в УДКСУ у м. Одесі Одеської області, в межах загальних призначень, затверджених за КПКВКМБ 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» у бюджеті м. Одеси  на 2019 рік. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про щорічний міський конкурс творчості серед вихованців позашкільних навчальних закладів м. Одеси «А я просто українка, україночка», затверджене розпорядженням міського голови від 17 лютого 2016 року № 104.
 
5. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку та забезпечити висвітлення проведення міського конкурсу творчості серед вихованців закладів загальної середньої освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка».

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



								Г. Труханов





























Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
від 25.02.2019 р.

№  137
 




КОШТОРИС
на проведення міського конкурсу творчості
серед вихованців закладів загальної середньої освіти м. Одеси 
«А я просто українка, україночка» 
у 2019 році


№ з/п
Найменування статті витрат
Сума,
грн
1.
Дипломи та пам’ятні подарунки для нагородження учасників та переможців конкурсу
20 000,00
Всього:
20 000,00




Керуюча справами			                                                 О. Оніщенко

