
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 24. 12. 2013 р.                                                                           №  764 

 

 Про внесення змін до розпорядження  

Дніпровської районної в місті Києві  

державної адміністрації  від 22.11.2013 р. № 683  

«Про проведення Новорічно-Різдвяних заходів 

у Дніпровському районі м. Києва» 
 

 

     Відповідно до Закону України від 09.04.1999 № 586-ХІV «Про місцеві 

державні адміністрації», на виконання розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)                  

від 13.12.2013 р. № 2252 «Про перерозподіл видатків бюджету міста 

Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації», з метою популяризації кращих народних традицій, звичаїв 

українського народу, організації змістовного дозвілля дітей та підлітків, 

відзначення Новорічно-Різдвяних свят у Дніпровському районі м. Києва 

внести зміни до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  від 22.11.2013 р. № 683 «Про проведення 

Новорічно-Різдвяних заходів у Дніпровському районі м. Києва»: 
 

     1. В підпункті 3) пункту 1 цифри «45500» змінити на цифри «91100». 
 

     2. В пункті 2 цифри «45500» змінити на цифри «91100».  
 

     3. Додаток до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  від 22.11.2013 р. № 683 викласти у редакції, що 

додається. 
 

     4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

 

      5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступників голови згідно з розподілом функціональних обов’язків. 
 

Голова                                                                                 С.Кравченко 



Додаток  

до розпорядження  

Дніпровської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації 

від“24” 12.2013 № 764 
 

Кошторис витрат  

на підготовку та проведення основних заходів з відзначення Новорічно-

Різдвяних свят у Дніпровському районі м. Києва 

№№ 

пп. 

Заходи Витра

ти 

(грн.) 

Платник 

1. 2. 3. 4. 

1.  Послуги по дефекації, ремонту та 

монтажу світлових елементів для 

оформлення Новорічної ялинки 

Дніпровського району м. Києва 

 

45500 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

2.  Технічне забезпечення звуковою та 

світловою апаратурою основних 

районних заходів з відзначення 

Новорічно-Різдвяних свят 

 

5000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

3.  Послуги з монтажу, демонтажу 

ялинки в парку культури та 

відпочинку «Перемога» 

 

 

25600 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

4.  Послуги з демонтажу світлових 

елементів ялинки 

 

 

15000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Разом: 91100 ( дев’яносто одна тисяча сто ) грн. 00 коп. 

 

 

 

 

 

     Керівник апарату      А. Руденко 

 

 

 

 


