Розпорядження
Одеського міського голови
№ 297 від 17.04.2019 р.









Про оплату витрат, пов’язаних з участю учнів Одеської загальноосвітньої школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області та Одеської спеціалізованої школи № 40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області в складі команди України у Міжнародному конкурсі комп’ютерних проектів ІNFOMATRIX – 2019
  

	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі наказу Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 01 березня 2019 року № 21-О «Про підсумки проведення очного національного етапу Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів ІNFOMATRIX – 2019», на виконання пунктів 4.2, 4.5 розділу 4 додатка 2 до Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                           від 14 червня 2017 року № 2136-VІІ:

1. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради здійснити оплату проїзду учнів закладів загальної середньої освіти м. Одеси та учителя, що їх супроводжуватиме, згідно зі списком (додаток 1) в складі команди України для участі у Міжнародному конкурсі комп’ютерних проектів ІNFOMATRIX – 2019 з м. Одеси до м. Бухареста та у зворотному напрямку, а також їх обов’язкового страхування.

2. Затвердити кошторис на оплату витрат, пов’язаних з участю учнів закладів загальної середньої освіти м. Одеси та учителя, що їх супроводжуватиме, в складі команди України у Міжнародному конкурсі комп’ютерних проектів ІNFOMATRIX – 2019, який відбудеться з 20 по                    24 квітня 2019 року у місті Бухаресті (Румунія) (додаток 2).

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати                        9 500 (дев’ять тисяч п’ятсот) грн на відповідний розрахунковий рахунок департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відкритий в УДКСУ у   м. Одесі Одеської області в межах загальних призначень за                                 КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» у бюджеті міста Одеси на 2019 рік. 

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




									Г. Труханов


































Додаток 1
до розпорядження 
міського голови 
від 17.04.2019 р.
№ 297




Список осіб у складі команди України 
для участі у Міжнародному конкурсі комп’ютерних 
проектів ІNFOMATRIX – 2019 


	Дунаєнко Данило Олександрович – учень 10 класу Одеської загальноосвітньої школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
	Кириллова Софія Кирилівна – учениця 9 класу Одеської загальноосвітньої школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
	Золотарьова Марина Ігорівна – учениця 10 класу Одеської загальноосвітньої школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
	Кривда Маргарита Володимирівна – учениця 9 класу Одеської спеціалізованої школи № 40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
	Пустовойт Олег Віталійович – учитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.





Керуюча справами                     					    О. Оніщенко











Додаток 2
до розпорядження 
міського голови 
від 17.04.2019 р.
№ 297




КОШТОРИС
на оплату витрат, пов’язаних з участю учнів закладів загальної середньої освіти м. Одеси та учителя, що їх супроводжуватиме, в складі команди України у Міжнародному конкурсі комп’ютерних проектів 
ІNFOMATRIX – 2019, який відбудеться з 20 по 24 квітня 2019 року у 
місті Бухаресті (Румунія)


№ 
з/п
Найменування статті витрат
Сума
(грн)
1.
Оплата проїзду
8 500,00
2.
Обов’язкове страхування 
1 000,0

Разом
9 500,00
 
 



Керуюча справами								О. Оніщенко

