
file_0.png

file_1.wmf



РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від  10.09.2021   №  301-Р

Про проведення фестивалю вуличної їжі

	З метою стимулювання підвищення рівня обслуговування населення, активізації підприємницької діяльності, відповідно до Програми підтримки малого та середнього підприємництва Сумської об’єднаної територіальної громади  на 2020 - 2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від  18 грудня 2019 року № 6107-МР (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 та проведення фестивалю вуличної їжі 04 вересня 2021 на площі Театральній.

2.  Відділу бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради (Костенко О.А.) здійснити необхідні розрахунки згідно з кошторисом     (додаток).

	3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Іщенко Т.Д.




Міський  голова								О.М. Лисенко

						                
Дубицький  700-656
Розіслати: згідно зі списком





Начальник відділу торгівлі, 
побуту та захисту прав споживачів                                     	О.Ю. Дубицький		 
								   
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради				Т.Д. Іщенко
					            			   

Начальник відділу протокольної 
роботи та контролю     	                                                            Л.В. Моша                                            


Начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер                          	       			          О.А. Костенко


Начальник правового управління 				          О.В. Чайченко


Керуючий справами виконавчого комітету			Ю.А. Павлик



















  Додаток 
  до розпорядження міського голови
  від    10.09.2021      №301-Р
Кошторис
витрат на проведення  фестивалю вуличної їжі (КПКВК 0217610)
№ з/п
Заходи
КЕКВ
Вартість
грн.
1
Проведення фестивалю вуличної їжі (завдання 4.0. захід 4.3. Проведення фестивалю вуличної їжі Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської об’єднаної територіальної громади  на 2020 - 2022 роки (зі змінами))
Проведення фестивалю вуличної їжі 
Загальний фонд  
- виготовлення та придбання:
- плакат А3                                            50 шт.*12,00 грн.   
- плакат А4                                              50 шт.*6,00 грн.
- флаєр                                                1000 шт.* 0,60 грн. 
- послуги по забезпеченню організації та проведення заходу (ведучий)                                       2*3500,00 грн.
- послуги по забезпеченню організації та проведення заходу (аніматори)                                    2*1500,00 грн.
- розважальні послуги  «ростових фігур»  
                                                                    1*3000,00 грн.                         
- послуги по забезпеченню організації та проведення заходу (фотограф, відеограф)                  2*4500,00 грн.     
- послуги з використання меблів: 
- стійки для торгівлі                                  20*420,00 грн.
- парасольки вуличні                                  7*500,00 грн.
- послуги по звукотехнічному забезпеченню
                                                                    1*4500,00 грн.
- послуги по світлооформленню заходу
                                                                    1*3000,00 грн.
- послуги з використання сцени              1*5000,00 грн.
- послуги з використання генераторів електроенергії
                                                                     4*850,00 грн.
- послуги з організації проведення настільних ігор та квестів                                                        1*4500,00 грн.
- послуги з організації проведення майстер класів
                                                                      1*4200,00 грн.
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2240
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60 000,00
  1 500,00
58 500,00





600,00
300,00
600,00

7000,00

3000,00

3000,00

9000,00

8400,00
3500,00

4500,00

3000,00
5000,00

3400,00

4500,00

4200,00
         РАЗОМ
         тому числі:     КЕКВ  2210    
                                   КЕКВ  2240
60000,00
1500,00
58500,00


Начальник відділу торгівлі, побуту
та захисту прав споживачів						О.Ю. Дубицький

