УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 21.08.2017р.

м. Яремче

№ 161- р

Про виділення коштів
З метою належного відзначення Дня Державного Прапора України, 26-ї
річниці Незалежності України та в зв’язку з участю народного аматорського
чоловічого хору «Златоуст» Будинку культури м. Яремче в обласному фестивалі
чоловічих хорів та чоловічих вокальних ансамблів, присвяченому Дню
Незалежності України та 75-річниці УПА:
1. Відділу культури
міськвиконкому (О. Кухарук) підготувати та
провести:
- офіційну церемонію підняття Державного Прапора України 23 серпня
2017 року o 9.00 год. на Майдані Свободи м. Яремче;
- урочистості та святковий концерт за участю мистецьких колективів краю
23 серпня 2017 року о 14.00 год. на літній сцені Будинку культури м. Яремче;
- відпочинкові вечори 24 та 28 серпня 2017 року о 20.00 год. на літній
сцені Будинку культури м. Яремче.
2. Відрядити народний аматорський чоловічий хор «Златоуст» Будинку
культури м. Яремче в м. Надвірну для участі в обласному фестивалі.
3. Забезпечити:
3.1. Яремчанському відділенню поліції Надвірнянського відділу поліції
Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській
області (А.Хомин) охорону громадського порядку на місцях проведення
заходів.
3.2. Центральній міській лікарні (О.Соколюк) медичний супровід у місцях
проведення заходів.
4. Міському комунальному підприємству (Д.Холява) придбати три
кошики з квітами для покладання.
5. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук) виділити відділу
культури міськвиконкому кошти в сумі 22 759 (двадцять дві тисячі сімсот
п’ятдесят дев’ять) грн., 90 коп. із коштів, передбачених на фінансування
цільової Програми «Культура Яремчанщини на 2017- 2022 роки» (додається).
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської
ради Володимира Губарчука.
Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

Затверджено
секретар міської ради
Губарчук В.М.
21.08. 2017 року

КОШТОРИС
витрат, пов’язаних із відзначенням Дня Державного Прапора,
святкового концерту і відпочинкових вечорів з нагоди 26-ї річниці
незалежності України та з участю
народного аматорського чоловічого
хору «Златоуст» в обласному фестивалі.
Придбання:
- трибун (2 шт. х 2 800 грн.)
- бензину (10л х 25.99 грн.)

- 5 600,00
- 259,90 грн.

Транспортні послуги згідно угоди

- 4 800,00 грн.

Оплата згідно угод:
- 24 серпня 2017 року
- 28 серпня 2017 року

- 5 500,00 грн.
- 6 600,00 грн.

Всього: 22 759 (двадцять дві тисячі сімсот п’ятдесят дев’ять)грн.,
90 коп.

Начальник відділу культури
міськвиконкому

О. Кухарук

Головний бухгалтер відділу
культури міськвиконкому

М. Тинкалюк

