Розпорядження
Одеського міського голови
№ 339 від 03.05.2019 р.



Про проведення міського фестивалю камерних ансамблів викладачів мистецьких шкіл м. Одеси «Музичні діалоги» 

	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 1.6 розділу 1 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-VI, з метою створення умов для самовдосконалення та творчої самореалізації викладачів мистецьких шкіл, популяризації класичного музичного мистецтва:

	1. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради спільно з комунальним позашкільним навчальним закладом «Дитяча музична школа  № 11 м. Одеси» в період з 16 по 18 травня 2019 року організувати проведення міського фестивалю камерних ансамблів викладачів мистецьких шкіл           м. Одеси «Музичні діалоги». 

	2. Затвердити кошторис на проведення міського фестивалю камерних ансамблів викладачів мистецьких шкіл м. Одеси «Музичні діалоги» (додається).

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 20 000 (двадцять 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.

	4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити широке висвітлення інформації про проведення міського фестивалю камерних ансамблів викладачів мистецьких шкіл           м. Одеси «Музичні діалоги». 

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


										Г. Труханов




Додаток
до розпорядження
міського голови
від 03.05.2019 р.
№   339



КОШТОРИС
на проведення міського фестивалю 
камерних ансамблів викладачів мистецьких шкіл м. Одеси 
«Музичні діалоги» 

№
з/п
Найменування статті витрат
Сума, 
грн
1.
Послуги з організації та проведення фестивалю
6 000,00
2.
Виготовлення друкованої  продукції       
3 000,00
3.
Послуги з кейтерингу
 11 000,00
Всього
 20 000,00




Т.в.о. керуючої справами			     			М. Броварська









