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УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я

        від  22 червня 2017  р.		                                           № 251                                                  
	                                 
Про проведення в м. Хмільнику
Міжнародного фестивалю етнічної
музики та культури «Живий вогонь»

        Враховуючи лист директора Благодійної організації «Волонтерський тил», директора фестивалю  Н. Бегас  від 25.05.2017 р., з метою забезпечення проведення на високому організаційному рівні у м. Хмільнику  Міжнародного фестивалю етнічної музики та культури «Живий вогонь», керуючись ст. ст. 30, 32, 38, п.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ :

1. Погодити проведення в м. Хмільнику 24.06.2017 р.  (заїзд учасників – 23.06.2017 р., виїзд учасників – 25.06.2017 р.)  в міському  парку культури і  відпочинку ім. Т.Г.Шевченка   з 08.00 до 22.00 год.  Міжнародного фестивалю етнічної музики та культури «Живий вогонь». 
2. Затвердити орієнтовну карту – схему території для проведення в м. Хмільнику в міському  парку культури і  відпочинку ім. Т.Г.Шевченка   24.06.2017 р.  Міжнародного фестивалю етнічної музики та культури «Живий вогонь»  згідно додатку.
3. На час проведення вказаного заходу заборонити продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та куріння тютюнових виробів на території, визначеній картою – схемою проведення заходу.
4. Визначити, що відповідальність за забезпечення охорони здоров’я, життя, громадського порядку та безпеки відвідувачів під час проведення заходу покладається на організаторів та суб’єктів надання послуг.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів згідно розподілу обов’язків.
     
       Міський голова                                                                С.Б. Редчик


Лист-погодження до проекту рішення виконкому міської ради
«Про проведення в м. Хмільнику  Міжнародного фестивалю етнічної
музики та культури «Живий вогонь»



Виконавець:


Начальник управління економічного розвитку 
та євроінтеграції міської ради                                                 Ю.Г.Підвальнюк                                                                   



Погоджено:


Заступник міського голови   з питань
 діяльності виконавчих органів міської ради                                   А.В.Сташко

Заступник міського голови   з питань
діяльності виконавчих органів міської ради                                      В.М.Загіка                                                                                                                                                                

Начальник відділу організаційно-кадрової роботи
міської ради                                                                                            О.В.Тендерис

Завідувач сектору
 з питань культури
міської ради                                                                                        Ю.С.Надкернична

Начальник юридичного відділу   міської ради                                Н.А.Буликова                                                             




           



