УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 04.07.2019р.

м. Яремче

№ 142- р

Про фестиваль
«Пісні, народжені війною»
З метою належного проведення на території Яремчанської міської
ради фестивалю сучасної патріотичної та військової пісні «Пісні, народжені
війною» за участю інвалідів, ветеранів та учасників антитерористичної
операції та операції Об’єднаних сил
1.Відділу культури міськвиконкому (О. Кухарук) організувати та
провести:
1.1. Фестиваль «Пісні, народжені війною» в Будинку культури
м. Яремче (літня сцена) 14 липня 2019 року о 12.00 год.;
1.2. Виставку художніх робіт малярства учасників фестивалю;
1.3. Сходження на Говерлу учасників фестивалю, в т.ч. інвалідів, з
с. Ясіня, Закарпатської області.
2.Міському комунальному підприємству (Д.Холява) придбати кошики
з квітами в кількості три (три) для покладання до могил та пам’ятних знаків.
3. Забезпечити:
3.1. Яремчанському відділенню поліції Надвірнянського відділу поліції
Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській
області ( А.Кіселюк) охорону громадського порядку на місці проведення
фестивалю;
3.2. Яремчанській центральній міській лікарні (О.Соколюк) медичний
супровід на місці проведення фестивалю.
4. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук) виділити
відділу культури міськвиконкому кошти в сумі: 22 626 (двадцять дві тисячі
шістсот двадцять шість) грн. 00 коп. із коштів, передбачених на цільову
Програму «Культура Яремчанщини» на 2017- 2022 роки.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря
міської ради Губарчука В.М.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

Затверджую
Секретар міської ради
__________ Губарчук В.М.
04.07. 2019 р.
КОШТОРИС
витрат, пов’язаних із проведенням на території Яремчанської міської
ради фестивалю сучасної патріотичної та військової пісні «Пісні, народжені
війною»
- придбання рекламної
продукції (20 шт. х 8 грн.30 коп.)
- 166 грн.
- придбання квітів (30 шт. х 30 грн.)
- 900 грн.
- проживання учасників фестивалю (30 ос. х 200 грн.)
(згідно угоди)
- 6 000 грн.
- харчування учасників фестивалю (30 ос. х 250 грн.)
(згідно угоди)
- 7 500 грн.
- придбання подарункових сувенірів для учасників
фестивалю (30 шт. х 200 грн.)
- 6 000 грн.
- перевезення учасників (згідно угоди)
- 2 060 грн.
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Начальник відділу культури
міськвиконкому

О. Кухарук

Головний бухгалтер відділу
культури міськвиконкому

М. Тинкалюк
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