УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 04.07.2017р.

м. Яремче

№ 125- р

Про виділення коштів
З метою популяризації народних традицій і обрядів Гуцульщини:
1.Відділу культури міськвиконкому (О.Кухарук) організувати та провести:
- 6 липня 2017 року о 19.00 год. в районі водоспаду «Пробій», територія
біля колиби «Гражда», святковий захід «Купальська ніч запалює вогні…»;
- 7 липня 2017 року святкові заходи та вечірню відпочинкову програму на
храмове свято церкви Різдва Івана Христителя на літній сцені Будинку
культури в м. Яремче.
2.Відділу економіки та промисловості (О.Малецька) організувати виїзну
торгівлю на місце проведення заходу.
3. Забезпечити:
3.1.Управлінню освіти міськвиконкому (І.Онутчак) транспорт для перевезення
учасників заходу 06.07.2017р.
3.2. Карпатському національному природному парку (В.Слободян) встановлення
збірно-розбірної сцени, матеріалу для виготовлення смерекових гірлянд (для
оформлення сцени) та суху деревину для купальської ватри до 06.07.2017р.
3.3.ДП «Делятинське лісове господарство» (І.Симчич), ДП «Ворохтянське
лісове господарство» (Д.Мельник), міське комунальне підприємство (Д.Холява)
лавки для глядачів до 06.07.2017р.
3.4.Комунальному підприємству «Благоустрій» (М. Палійчук) доставку
контейнерів на місце проведення заходу та вивезення сміття 06.07.2017р.
3.5. Міському комунальному підприємству (Д.Холява) благоустрій території до
початку і після проведення заходів та підведення електроенергії для сцени та
виїзної торгівлі.

3.6.Яремчанському відділенню поліції
Надвірнянського відділу поліції
Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській
області (А.Хомин)
охорону громадського порядку на місцях проведення
відпочинкових заходів.
3.7. Центральній міській лікарні (О.Соколюк) медичний супровід у місцях
проведення заходів.
3.8. Міському відділу Управління ДСНС в Івано-Франківській області
(В.Федорчук) чергування 06.07.2017р.
4.Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук) виділити відділу
культури міськвиконкому кошти в сумі: 11 680 (одинадцять тисяч шістсот
вісімдесят) грн. згідно затвердженого кошторису (додається) із коштів,
передбачених кошторисом відділу культури на проведення заходів та 11 100
(одинадцять тисяч сто) грн. із коштів, передбачених на цільову Програму
«Культура Яремчанщини» на 2017- 2022 роки.
5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого
справами міськвиконкому Шимка О.В.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

Затверджено
керуючий справами
міськвиконкому
_______ Шимко О.В.
04.07. 2017 року
КОШТОРИС
витрат, пов’язаних з участю мистецьких колективів Яремчанського краю у:
1. Міському святі Івана Купала 06.07.2017р.:
- придбання призів

- 1 500,00 грн.

- відрядні учасникам (46 ос. х 60,00 грн.)

- 2 760,00 грн.

- відпочинковий вечір (згідно угоди)

- 5 500,00 грн.

- вогняне шоу ( згідно угоди )

- 4 500,00 грн.

- транспортні послуги (згідно угоди)

- 1 920,00 грн.

2. Вечірній відпочинковій програмі на храмове свято церкви Різдва Івана
Христителя на літній сцені Будинку культури в м. Яремче 7 липня 2017 року.
- відпочинковий вечір (згідно угоди)

- 6 600,00 грн.

Разом: 22 780 (двадцять дві тисячі сімсот вісімдесят) грн.

Начальник відділу культури
міськвиконкому

О. Кухарук

Головний бухгалтер відділу
культури міськвиконкому

М. Тинкалюк

