Розпорядження
Одеського міського голови
№ 294 від 17.04.2019 р.



Про проведення міського конкурсу проектів для старшокласників з історії                та культури рідного міста 

 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання підпункту 2.6.2 пункту 2.6 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-VII, з метою виховання всебічно розвиненої, патріотично налаштованої, духовно багатої особистості, формування інтересу молоді до історико-культурної спадщини міста, впровадження нових виховних технологій у практику роботи закладів освіти:  

1. Затвердити кошторис на нагородження переможців міського конкурсу проектів для старшокласників з історії та культури рідного міста (додається). 

2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради: 
2.1. Провести у  квітні-травні 2019 року міський конкурс проектів для старшокласників з історії та культури рідного міста відповідно до Положення про проведення міського конкурсу проектів для старшокласників з історії та культури рідного міста, затвердженого розпорядженням міського голови                  від 10 квітня 2017 року № 281. 
2.2. Забезпечити нагородження переможців міського конкурсу проектів для старшокласників з історії та культури рідного міста відповідно до затвердженого кошторису. 

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати                             20 000 (двадцять тисяч) грн 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 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» у бюджеті м. Одеси на 2019 рік.

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

Г. Труханов

Додаток  
до розпорядження 
міського голови 
від 17.04.2019 р.
№ 294
 



КОШТОРИС
на нагородження переможців міського конкурсу проектів для старшокласників з історії та культури рідного міста 


№ з/п
Назва статті витрат
Кількість 
(од.)
Сума
(грн)
1.
Дипломи у рамках
24
2 000,00
2.
Цінні подарунки
9
18 000,00
          Всього:
20 000,00





Керуюча справами                     			    			О. Оніщенко

