Розпорядження
Одеського міського голови
№ 16 від 17.01.2020 р.

Про організацію та проведення ігор Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера» у 2020 році

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», на виконання пункту 4.5 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-VІІ, згідно з Положенням про Шкільну Лігу сміху на «Кубок мера», затвердженим розпорядженням міського голови від 14 грудня 2018 року № 1075, з метою підтримки обдарованої та талановитої учнівської молоді, створення сприятливих умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку підростаючого покоління:

1. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради організувати та провести у 2020 році ігри Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера».

2. Затвердити кошторис на організацію та проведення у 2020 році         ігор Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера» (додається). 
 	
	3. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати                                 75 000 (сімдесят п’ять тисяч) грн, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, 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 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» у бюджеті м. Одеси на 2020 рік.     

4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку та забезпечити висвітлення проведення ігор Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера».

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


                                                                                  		Г. Труханов






Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
від 17.01.2020 р.
№ 16






 КОШТОРИС 
на організацію та проведення у 2020 році ігор Шкільної Ліги сміху 
на «Кубок мера»  

 
№
з/п
Найменування статті витрат
Сума,
грн
1.
Виготовлення поліграфічної продукції
2 000,00
2.
Оренда приміщення
52 000,00
3.
Оренда електрообладнання
17 000,00
4.
Виготовлення нагородної продукції
4 000,00
 Всього:
75 000,00







Керуюча справами			                                                  О. Оніщенко

