
 

           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

29 червня 2011 р.                                                     № 281 
 

 

Про святкування  
народного свята Івана Купала 

у Дніпровському районі м. Києва  
 

 

     Відповідно до Закону України  «Про місцеві державні адміністрації»  та з 
метою відродження і популяризації кращих традицій, звичаїв та обрядів 

українського народу, організації змістовного дозвілля громадян у дні 
народних свят у Дніпровському районі м.Києва: 
 

     1. Провести у липні 2011р. народне свято Івана Купала в парку культури 
та відпочинку «Гідропарк». 
 

     2. Управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити 
проведення святкового музичного вітання для мешканців та гостей району з 

нагоди святкування свята Івана Купала. 
 

      3. Затвердити кошторис витрат на підготовку та проведення заходів з 

нагоди святкування свята Івана Купала у Дніпровському районі м. Києва в 
загальній сумі 19300 грн. (платник - управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації) згідно з додатком 1.  
 

     4. Витрати, пов’язані зі святкування свята Івана Купала у Дніпровському 
районі м. Києва провести за рахунок коштів, передбачених в кошторисі 

управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації на 2011 рік.  
 

     5. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації. 
 

    6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови Руденка А.П. 

     
 
 

     Голова                                                                                          О. Шевчук 



 

 
 

 
 

Додаток 1  
до розпорядження голови  

Дніпровської районної  
в місті Києві  

державної адміністрації 
від «___» __________2011 р. 

№ _________ 
 
 

КОШТОРИС 

витрат на підготовку та проведення заходів  

з нагоди святкування у Дніпровському районі м. Києва  
свята Івана Купала 

(платник – управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації)  

№№ 

пп 

Заходи  Витрати 

(грн.) 

Примітка 

1 2 3 4 

1.  Послуги з технічного 

забезпечення звуковою 
апаратурою 

3000  

2.  Послуги з організації та 

проведення святкового 
музичного вітання  

14000  

3.  Послуги з забезпечення 

святкового оформлення 

2300  

 
Загальна сума витрат: 19300 (дев’ятнадцять тисяч триста) грн. 

 
 

 
 

       Керівник апарату      А. Павленко 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


