УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 24.05.2018

м. Яремче

№109-р

Про проведення в місті Дня
молоді та Дня Конституції
України у 2018 році
Відповідно до статей 5 та 11 Закону України «Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні», на виконання міської комплексної
програми «Молодь Яремчанщини на 2015 – 2020 рр.», затвердженої рішенням
міської ради від 24.12.15 №23-2/2015, та з метою створення умов для творчого,
інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, організації їх
змістовного дозвілля та задля урочистого відзначення Дня молоді та Дня
Конституції України, утвердження думки про важливість Основного Закону:
1. Відділу молоді та спорту міськвиконкому (Р.Слободян) забезпечити:
1.2. організацію та проведення урочистостей 24.06.2018 року в м. Яремче
приурочених Дню молоді та Дню Конституції України;
1.3. проведення концертної програми 24.06.2018 року з 17.00 год. на літній
сцені м.Яремче.
2. Відділу культури міськвиконкому (О. Кухарук) забезпечити озвучення та
сприяти у проведенні на літній сцені концертної програми приуроченої Дню
молоді та Дню Конституції України 24.06.2018 року з 17.00 до 24.00 год.
3.Управлінню освіти міськвиконкому (І. Онутчак) забезпечити:
3.1. підвіз 24.06.2018 року учасників концертної програми до м.Яремче, та в
зворотному напрямку;
3.2. участь у концертній програмі учнів центру позашкільної роботи дітей та
юнацтва м.Яремче.
4. Відділу економіки та промисловості міськвиконкому (О. Малецька)
забезпечити виїзну торгівлю 24 червня 2018 року з 17.00 біля літньої сцени.
5. Начальнику Яремчанського міського відділення поліції Надвірнянського
відділу поліції Головного управління поліції в Івано-Франківській області
(Ю.Миронюк) забезпечити чергування працівників поліції підчас проведення
урочистостей 24.06.2018 року в м. Яремче, приурочених Дню молоді та Дню
Конституції України з 16.00 год. до 24.00. год..
6. Селищному та сільським головам забезпечити організацію та проведення
урочистостей приурочених Дню молоді та Дню Конституції України 24.06.2017
року в населених пунктах.
7. Головному редактору часопису «Яремчанський вісник» (А.Мокій)
забезпечити висвітлення про проведення урочистостей 24.06.2018 року в м.
Яремче, приурочених Дню молоді та Дню Конституції України. .

8.Фінансовому
управлінню
міськвиконкому
(Г.Бойчук)
виділити
міськвиконкому кошти в сумі 23700 (двадцять три тисячі сімсот гривень, 00
коп.) згідно із затвердженим кошторисом (додається) за рахунок коштів,
передбачених на фінансування програми «Молодь Яремчанщини на 2015 – 2020
рр.».
9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – відділ
молоді та спорту (Р. Слободян).
10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого
справами міськвиконкому Олександра Шимка.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

Затверджую
Керуючий справами міськвиконкому
_________ Олександр Шимко
24.05.2018

Кошторис

видатків на організацію проведення урочистостей та концертної
програми 24.06.2018 року в м. Яремче приурочених Дню молоді та Дню
Конституції України.
1.Проведення концертної
програми 24.06.2018 року
(Оплата згідно угоди)

21300 грн.

-

2.Придбання афіш - та
канцтоварів, декорації та
витратні матеріали, інвентар
для проведення конкурсів та
нагородження молодих
лідерів

-

1500 грн

3. транспортні послуги

-

900 грн

Всього: 23700 (двадцять три тисячі сімсот гривень, 00 коп.)

Начальник відділу
молоді та спорту

Роман Слободян

Начальник відділу обліку і звітності

Іванна Стефанюк

