Розпорядження
Одеського міського голови
№ 142 від 27.02.2019 р.

Про організацію та проведення засідання «круглого столу», присвяченого другій річниці підписання Паризької декларації та взаємодії партнерів у підтримці реалізації Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») на 2018-2020 роки

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                в Україні», в межах Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 червня 2018 року № 3320-VІІ, з метою посилення взаємодії партнерів з підтримки реалізації даної програми, координації діяльності та співпраці органів виконавчої влади всіх рівнів, місцевого самоврядування, медичних, соціальних, навчальних та інших установ, організацій, громадських об’єднань, національних і міжнародних організацій та фондів:

		1. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради забезпечити організацію та проведення засідання «круглого столу», присвяченого другій річниці  підписання Паризької декларації та взаємодії партнерів у підтримці реалізації Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії  у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») на 2018-2020 роки, яке відбудеться 28 лютого 2019 року з 10.00 до 16.00 в кінозалі Центру інтегрованих послуг                           (вул. Косовська, 2-Д). 

2. Затвердити кошторис на організацію та проведення засідання «круглого столу», присвяченого другій річниці  підписання Паризької декларації та взаємодії партнерів у підтримці реалізації Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії  у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») на 2018-2020 роки (додається).

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 33 000 (тридцять три тисячі) грн, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, на відповідний рахунок департаменту охорони здоров'я  Одеської міської ради в УДКСУ у м. Одесі Одеської області в межах загальних призначень, затверджених за ТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров’я» у бюджеті м. Одеси на 2019 рік.  

4. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради перерахувати 33 000 (тридцять три тисячі) грн з рахунку, відкритого в УДКСУ у м. Одесі Одеської області на відповідні рахунки виконавців. 

5. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення засідання «круглого столу», присвяченого другій річниці  підписання Паризької декларації та взаємодії партнерів у підтримці реалізації Міської цільової програми протидії                       ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії  у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») на 2018-2020 роки.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.
 

          Г. Труханов
 




























Додаток
до розпорядження
міського голови
від 27.02.2019 р.
№ 142



КОШТОРИС
на організацію та проведення засідання «круглого стол», присвяченого другій річниці підписання Паризької декларації та взаємодії партнерів                         у підтримці реалізації Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)
на 2018-2020 роки


№ 
з/п
Найменування статті витрат
Сума,
грн
1.
 Послуги з організації проведення засідання «круглого столу»
33 000
 




Керуюча справами 				О. Оніщенко







