
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28 серпня 2018 року                                   м. Біла Церква                          № 404 
 

 
Про затвердження рішення журі по  

присудженню премії міського конкурсу  

«Кращий екскурсовод міста Біла Церква»  

в рамках відзначення Дня міста Біла Церква 
 

 

Розглянувши подання відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради від 

16 серпня 2018 року № 236, протокол засідання журі міського конкурсу «Кращий 

екскурсовод міста Біла Церква» в рамках відзначення Дня міста Біла Церква від 09 серпня 

2018 року № 3, відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ч. 2, ст. 11 Закону України «Про туризм», Міської комплексної програми 

розвитку культури, мистецтва, духовності та туризму м. Біла Церква на 2018-2022 роки, 

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 30 листопада 2017 року                                 

№ 1634-10-VII, рішення виконавчого комітету від 24 квітня 2018 року № 184 «Про 

затвердження Положення про міський конкурс «Кращий екскурсовод міста Біла Церква» в 

рамках відзначення Дня міста Біла Церква», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1.Затвердити рішення журі по присудженню премії міського конкурсу «Кращий 

екскурсовод міста Біла Церква» в рамках відзначення Дня міста Біла Церква – протокол 

від 09 серпня 2018 року № 3 (додається). 

2.Відповідно до рішення журі, вручити переможцям міського конкурсу «Кращий 

екскурсовод міста Біла Церква» в рамках відзначення Дня міста Біла Церква,  дипломи та 

грошові премії з урахуванням утримань та нарахувань згідно чинного законодавства, у 

наступних розмірах: 

- за І місце 10000,00 (десять тисяч гривень 00 копійок) - Ткач Олені Дмитрівні;  

- за ІІ місце 6000,00 (шість тисяч гривень 00 копійок) - Семашку Ярославу 

Йосиповичу; 

- за ІІІ місце 4000,00 (чотири тисячі гривень 00 копійок) - Классіній Марині 

Володимирівні - протокол від 09 серпня 2018 року № 3. 

 3.Міському фінансовому управлінню міської ради профінансувати відділ культури 

і туризму Білоцерківської міської ради кошти в сумі 20000 грн. 00 коп. (двадцять тисяч 

гривень 00 копійок) для вручення грошових премій з нарахуванням за рахунок бюджетних 

асигнувань. 

 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно розподілу обов’язків. 

 

Міський голова                                                                                    Г. Дикий 


