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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від  19.0 8.2017  №  275-Р

Про проведення міського конкурсу «Кращий сумський кондитер» 


	З метою створення сприятливих умов для реалізації потенціалу молодих спеціалістів у сфері ресторанного господарства, підвищення іміджу міста, на виконання цільової Програми підтримки малого та середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від  30 листопада 2016 року № 1451-МР, Положення про міський конкурс «Кращий сумський кондитер»,  затвердженого рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від  15 серпня 2017 року № 425, 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 міського конкурсу «Кращий сумський кондитер» 2 вересня 2017 року у сквері Покровської площі в районі пам’ятника цукру-рафінаду.

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



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

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради				 О.М. Волошина
					            			   

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


В.о. заступника міського голови,
керуючого справами виконавчого комітету                              С.Я. Пак

















  

  Додаток
  до розпорядження міського голови
  від    19.08.2017    № 275-Р

Кошторис
витрат на проведення міського конкурсу «Кращий сумський кондитер»  (КПКВК 0317450)
№ п/п
Заходи
КЕКВ
Вартість
грн.
2
Проведення міського конкурсу «Кращий сумський кондитер» 

Загальний фонд

- плакетки  призові                                             7 шт.*317,00 грн.
- тримач для номерків (робочих місць)          30 шт.*15,00 грн.
- горизонтальний прижимний менюхолдер А6
                                                                                30 шт.*34,00
- бейджики                                                           40 шт.*6,00 грн.
- флаери                                                                1000 шт.*1,00 грн.
- банер                                                                   1 шт.*410,00 грн.
- плакат формат А3                                             80 шт*19,00 грн.
- ручка з логотипом                                            70 шт * 11,00 грн.
- чашка з логотипом                                           30 шт * 74,00 грн.
- магніти   з логотипом                                      80 шт *14,00 грн. 
- цінні подарунки (планшети)                          7 шт. *3900,00 грн

- податок з доходів фізичних осіб      
                  7х766,32                                           .
- військовий збір
                  7х 52,365



Спеціальний фонд
виготовлення та придбання:
- намети        3х3                                              2 шт.* 7350,00 грн
- намет 3х4                                                       2 шт.*8650,00 грн
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14700,00
17300,00
         РАЗОМ
         тому числі:     КЕКВ  2210    
                                  КЕКВ   3110
75999,80
43999,80
32000,00


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

Заступник начальника відділу 
бухгалтерського обліку та звітності				В.В. Цилюрик

