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Україна
доручЕННЯ
заступника  ГОЛОВИ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ – керівника апарату
від “5” березня 2010 року   № 1
м. Львів

На виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 9 лютого 2010 року № 71/0/5-10, за результатами засідання оргкомітету обласного організаційного комітету з підготовки та проведення екологічного етнофестивалю "Еко-фест Глиняни":

Є. Бентковському
	Подати пропозиції щодо виділення коштів для ремонту вуличного освітлення та очисних споруд, каналізування, вивозу твердих побутових відходів

Г.Дорощук
Запланувати в обласних програмах виділення коштів в сумі 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень на проведення екологічного етнофестивалю "Еко-фест Глиняни" (оплата за сцену, звук та світло, проплата за надання рекламних послуг ЗМІ).
Надати методичну допомогу організаторам етнофестивалю "Еко-фест Глиняни» у проведенні міжобласного конкурсу молодих виконавців «Квітка Прикарпаття».
	
Ю.Майбороді 
Запланувати в обласних програмах виділення коштів для проведення спортивних заходів та сприяти організації проведення обласних змагань «Козацькі забави» під час проведення екологічного етнофестивалю "Еко-фест Глиняни".

Л.Захарчишину
	Подати пропозиції залучення зарубіжних організацій щодо їх участі в екологічному етнофестивалі "Еко-фест Глиняни".

А.Дейнеці, Й.Мочарському
	Розглянути можливість забезпечення пиломатеріалами для потреб облаштування фестивального поля та проведення обласних змагань лісників під час проведення екологічного етнофестивалю «Еко-фест Глиняни».






            В. Кімаковичу
	Забезпечити медичний супровід під час проведення етнофестивалю.
	Розглянути можливість покращення матеріально-технічного забезпечення для лікарні м.Глиняни Золочівського району Львівської області.

П. Хобзею
	Залучити педагогічних працівників, учнівську молодь для організації та проведення екологічного етнофестивалю «Еко-фест Глиняни» шляхом проведення тематичних екологічних уроків, конкурсів, походів. 

О.Немчінову
	Сформувати пропозиції щодо виділення коштів з обласного бюджету на проведення капітального ремонту доріг, розвитку інфраструктури м. Глиняни.

Д.Морозу
	Подати пропозиції щодо участі у фестивалі виробників екологічно-чистої сільськогосподарської продукції, проведення виставки - ярмарку. 

А.Рожнятовському, Л.Довганик, Я.Бордіяну
	Передбачити виділення коштів для оплати переїзду та харчування волонтерів (до 50 осіб), проведення молодіжної дискотеки, виступу молодіжних групп, виробництва рекламної друкованої продукції про фестиваль, проведення соціальної реклами. 

В.Лису
	Забезпечити відпочинок дітей-сиріт на фестивалі.

В.Козаку
	Передбачити виділення коштів в сумі 108 000 (сто вісім тисяч) гривень для проведення меліоративних робіт в м. Глиняни.

І.Завійському
	Передбачити виділення коштів для капітального та поточного ремонту автодороги Заставне-Глиняни (4 км).

Б.Матоличу 
		Подати пропозиції щодо залучення природоохоронних організацій для проведення фестивалю. Передбачити можливість виділення коштів для вивозу пестицидів з м. Глиняни.

І.Ожиївському
	Розглянути можливість залучення громадських організацій області для проведення фестивалю.




В.Фенчаку, Б.Золотнику
	Запланувати виділення коштів з районного бюджету для проведення заходів з підготовки та проведення фестивалю (оплата за технічну документацію, співфінансування для ремонту доріг та вивозу пестицидів).

В.Супруну, І.Ніроновичу 
Запланувати забезпечення фестивального поля електро та водопостачанням, вуличним освітленням. Подати пропозиції щодо будівництва під'їзних  доріг до фестивального поля.
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