Розпорядження
Одеського міського голови
№ 477 від 31.05.2019 р.





Про проведення конкурсу ім. Аркадія Креймера на краще проведення інтерактивних екскурсій з історії та культури міста Одеси «Сторінками історії Одеси» серед учнів закладів загальної середньої освіти міста                      у 2019 році


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                     в Україні», на виконання пункту 4.10 розділу 4 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  формування свідомої, духовно багатої особистості, поглиблення уявлень учнів про особливості та тенденції культурного розвитку Одеси:

1. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради провести                     у травні 2019 року  конкурс ім. Аркадія Креймера на краще проведення інтерактивних екскурсій з історії та культури міста Одеси «Сторінками історії Одеси» серед учнів закладів загальної середньої освіти міста.

2. Затвердити кошторис на нагородження переможців  конкурсу              ім. Аркадія Креймера на краще проведення інтерактивних екскурсій з історії та культури міста Одеси «Сторінками історії Одеси» серед учнів закладів загальної середньої освіти міста (додається).

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати                     12 000 (дванадцять 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                                           за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», передбачених у бюджеті міста Одеси на 2019 рік.

4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про проведення конкурсу ім. Аркадія Креймера на краще проведення інтерактивних екскурсій з історії та культури міста Одеси «Сторінками історії Одеси» серед учнів закладів загальної середньої освіти міста.

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


								
                                                                                 Г. Труханов




Додаток 
до розпорядження
міського голови
від 31.05.2019
№ 477



КОШТОРИС
на нагородження переможців конкурсу ім. Аркадія Креймера                                       на краще проведення інтерактивних екскурсій з історії та культури                           міста Одеси «Сторінками історії Одеси» серед учнів закладів                            загальної середньої освіти міста

№ з/п
Найменування статті витрат

Кількість, од.
Сума,
грн
1.
Призи для переможців
6
10 000,00
2.
Дипломи, грамоти, подяки  у рамках
40
2 000,00
Всього:
12 000,00




Керуюча справами		                       	                              О. Оніщенко


