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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від 14.04.2017 № 114-Р 

Про проведення відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу

	З метою створення сприятливих умов для реалізації потенціалу молодих спеціалістів, підвищення іміджу міста, на виконання цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від  30 листопада 2016 року                № 1451-МР та Положення про порядок проведення  відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу, затвердженого рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 21 січня 2014 року № 25 (зі змінами), керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

           1. Відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради (Дубицький О.Ю.) забезпечити організацію проведення відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу 14 травня 2017 року в приміщенні Конгрес-центру Сумського державного університету за адресою: м. Суми, вул. Покровська, 9/1.

2.  Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Костенко О.А.) здійснити необхідні розрахунки згідно з кошторисом (додається).

	3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волошину О.М.




Міський  голова						                          О.М. Лисенко		
Дубицький  700-656
Розіслати: згідно зі списком


  Додаток
  до розпорядження міського голови
  від 14.04.2017 № 114- Р
Кошторис
витрат на проведення  відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу (КПКВК 0317450)
№ п/п
Заходи
КЕКВ
Вартість
грн.
1
Проведення  відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу (завдання 4. Проведення  
 відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва  в м. Суми на 2017-2019 роки)
- виготовлення та придбання:
- дипломи для учасників                      130 шт.* 5,00 грн.
- дипломи для призерів                          36 шт. * 5,00 грн.
- дипломи для  журі                                25 шт. * 5,00 грн.
- дипломи для спонсорів                          5 шт. * 5,00 грн.      
- бейджики для учасників, моделей, журі
                                                                300 шт. * 15,00 грн.
- дипломи на металі                              20 шт.*145,00 грн.
-медалі для переможців                       54 шт.* 69,60 грн.                                                   
- сітілайт                                                 5 шт. * 184,00 грн.
- білборд                                                 5 шт. * 350,00 грн.
- єврофлаєр                                           1000 шт.* 0,45 грн.
- послуги по забезпеченню сценічного обладнання 
                                                                       1* 4000,00 грн.
- послуги із забезпечення організації та проведення       заходу (диктор та  ведучий)                      2* 1000,00 грн. 
- послуги по забезпеченню заходу із звукорежисури
                                                                          1* 910,00 грн.
- послуги по звукотехнічному забезпеченню 
                                                                      1* 1900,00 грн.
- послуги по світлооформленню заходу                   
                                                                      1* 1950,00 грн.
- послуги за використання приміщення
                                                             1* 5100,00 грн.
- послуги з проживання              
                                                    10*2*444,00 грн.
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         РАЗОМ
         тому числі:     КЕКВ  2210    
                                  КЕКВ  2240
39998,40
15258,40
24740,00
Начальник відділу торгівлі, побуту
та захисту прав споживачів						О.Ю. Дубицький

