
Розпорядження
Одеського міського голови
№ 203 від 20.03.2019 р.





Про нагородження щорічною 
муніципальною         премією 
«Культурна столиця»

		Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування        в Україні», пункту 6.4 розділу 6 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, враховуючи клопотання голів творчих спілок м. Одеси, з метою відзначення заслуг видатних діячів культури та мистецтва м. Одеси, їх вагомого внеску у розвиток вітчизняної культури:

	Департаменту культури та туризму Одеської міської ради забезпечити організацію та проведення у квітні 2019 року церемонії нагородження видатних діячів культури та мистецтва м. Одеси щорічною муніципальною премією «Культурна столиця».


	Затвердити кошторис на проведення церемонії нагородження видатних діячів культури та мистецтва м. Одеси щорічною муніципальною премією «Культурна столиця» (додаток 1).


	Департаменту культури та туризму Одеської міської ради організувати виплату премій видатним діячам культури та мистецтва                          м. Одеси в рамках щорічного муніципального проекту «Культурна столиця», для двох членів від кожної творчої спілки, згідно з переліком (додаток 2)                   у розмірі по 5 000 (п’ять  тисяч) грн кожному та передбачити видатки на виготовлення нагородних знаків у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) грн.


4. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 100 000 (сто тисяч) грн, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, на відповідний рахунок департаменту культури та туризму Одеської міської ради в УДКСУ у м. Одесі Одеської області в межах загальних призначень, затверджених  за КПКВКМБ 2614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»  у бюджеті м. Одеси на 2019  рік.

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

Г. Труханов 





Додаток  1
до розпорядження
міського голови
від  20.03.2019 р.

№ 203





КОШТОРИС
на проведення церемонії нагородження видатних діячів
культури та мистецтва м. Одеси щорічною муніципальною премією   «Культурна столиця» 


№ з/п
Найменування
Вартість
(грн)
Кількість
(од.)
Всього
(грн)
1.
Грошова премія
5 000
16
80 000
2.
Послуги з дизайну та виготовлення нагородних знаків
1 250
16
20 000
Всього
х
х
100 000





Керуюча справами					        			О. Оніщенко 





















Додаток 2
									до розпорядження 
									міського голови 
									від  20.03.2019 р.
№ 203




ПЕРЕЛІК
творчих спілок м. Одеси, 
члени яких отримують щорічну муніципальну премію 
«Культурна столиця»


1. Одеська обласна організація Національної спілки художників України.
2. Одеська регіональна організація Національної спілки журналістів України.
3. Одеське відділення Національної спілки кінематографістів України.
4. Одеське міжобласне відділення Національної спілки театральних діячів України.
5. Одеська обласна організація Національної спілки фотохудожників України.
6. Одеська організація Національної спілки композиторів України.
7. Одеська обласна організація Національної спілки письменників України.
8. Одеська обласна організація Національної спілки архітекторів України.



Керуюча справами 							       О. Оніщенко  

