УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови
від 18.12.2017 р.

м. Яремче

№ 245- р

Про виділення коштів
на заходи новорічноріздвяного циклу
З метою популяризації народних традицій, обрядів та змістовного
відпочинку жителів та гостей міста:
1.Відділу культури міськвиконкому (О. Кухарук) організувати:
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Відкриття Головної Ялинки міста за участю Національного
академічного ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» 19.12.2017р. о 16.00
год. на Майдані Свободи.
Виступ мистецьких колективів Будинку культури м. Яремче з казкою
«Чарівна й дивна ніч святого Миколая» в м. Яремче та в селищі
Ворохта.
Участь переможця міського огляду - конкурсу в обласному конкурсі
обрядів Вертепів та Меланок в м. Івано-Франківську 25.12.2017р.
Новорічна дискотека в ніч з 31.12.2017 р. на 01.01.2018р. біля
Головної ялинки міста.
Участь мистецьких колективів краю у:
- Різдвяному фестивалі
автентичної коляди «Христос родився,
Славіте!» в м. Яремче;
- Х-ому Міжнародному фестивалі циркового, хореографічного та
вокального мистецтва «Діамант Карпат» в м. Яремче;
- фестивалі дійств «Битва вертепів» в с. Підгір’я Богородчанського
району Івано-Франківської обл.;
- святковому різвяному дійстві в с. Красне Надвірнянського
району Івано-Франківської обл.;
- регіональній «Розколяді» в м. Яремче.

2. В місцях проведення заходів з 19.12.2017р. по 20.01.2018р. забезпечити:
2.1. Яремчанському відділенню поліції
Надвірнянського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (Ю.
Миронюк) охорону громадського порядку.
2.2. Яремчанській центральній міській лікарні (О.Соколюк)
супровід.

медичний

3.Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук) виділити відділу
культури міськвиконкому кошти в сумі 20 240 (двадцять тисяч двісті сорок)
грн. згідно затвердженого кошторису (додається) із коштів, передбачених
кошторисом відділу культури на проведення заходів.
4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської
ради Губарчука В.М.

Міський голова

Василь Онутчак

Затверджено
Секретар міської ради
__________ В. Губарчук
18.12. 2017р.
КОШТОРИС
витрат, пов’язаних із проведенням заходів новорічно-різдвяного циклу:
1. Оплата Національному академічному ансамблю пісні і танцю
«Гуцулія» згідно угоди
- 6 000 грн.
2. Участь переможця міського огляду-конкурсу в обласному конкурсі
обрядів Вертепів та Меланок в м. Івано-Франківську
-відрядні учасникам
-придбання пального

10 ос. х 60,00 грн.)
(60 л х 30,00 грн.)

- 600 грн.00 коп.
- 1 800 грн.00 коп.

3. Участь мистецьких колективів краю у Різдвяному фестивалі
автентичної коляди «Христос родився, Славіте!»
-відрядні учасникам
(64 ос. х 60,00 грн.)
-придбання пального
150 л х 30,00 грн.)
-транспортні послуги (згідно угоди)

- 3840 грн.00 коп.
- 4500 грн.00 коп.
- 3500 грн.00 коп.

Всього: 20 240 (двадцять тисяч двісті сорок) грн. 00 коп.

Начальник відділу культури
міськвиконкому

О. Кухарук

Головний бухгалтер відділу
культури міськвиконкому

М. Тинкалюк

