Розпорядження
Одеського міського голови
№ 229 від 05.04.2021 р.

Про проведення конкурсу сімейної творчості «Творча сім’я – моя родина і я» у 2021 році 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                    в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року                     № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», підпункту 4.9 розділу 2 додатка 2 до Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2021-2026 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2021 року № 55-VIII, з нагоди відзначення Міжнародного дня сім'ї, з метою підвищення ролі сім’ї у вихованні молодого покоління, популяризації художньої творчості й народної майстерності у родинах:
	Департаменту освіти та науки Одеської міської ради провести                        у квітні-травні 2021 року конкурс сімейної творчості «Творча сім’я – моя родина і я» із дотриманням карантинних обмежень.


	Затвердити кошторис на проведення конкурсу сімейної творчості «Творча сім’я – моя родина і я» у 2021 році (додається).


	Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати                        15 000 (п'ятнадцять тисяч) грн на відповідний розрахунковий рахунок Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відкритий в УДКСУ у                     м. Одесі Одеської області, в межах загальних призначень, затверджених                       за КПКВКМБ 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»                             у бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2021 рік.


	Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про проведення конкурсу сімейної творчості «Творча сім’я – моя родина і я» у 2021 році.


	Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.




       Г. Труханов
 
Додаток
до розпорядження
міського голови
від 05.04.2021 р.
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КОШТОРИС
на проведення конкурсу сімейної творчості 
«Творча сім’я – моя родина і я» у 2021 році
  

№
з/п
Найменування статті витрат
Сума,
грн
1.
Придбання пам’ятних подарунків та дипломів для нагородження переможців та учасників конкурсу
15 000,0
Всього:
15 000,0
 




В.о. заступника міського голови –
керуючого справами							          О. Бриндак


