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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від 20.12.2019   №  447-Р

Про проведення фестивалю «Слобожанські смаки»

	З метою стимулювання підвищення рівня обслуговування населення, сприяння подальшому розвитку та вдосконаленню роботи підприємств ресторанного господарства, 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 (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 «Слобожанські смаки» у період з 19 грудня 2019 року по 19 січня 2020 року біля Новорічної ялинки на майдані Незалежності.

2.  Відділу бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради (Костенко О.А.) здійснити необхідні розрахунки згідно з кошторисом (додатки 1-2).

	3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмітрєвскую А.І.




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				А.І. Дмітрєвская
					            			   

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


Заступник міського голови,
керуючий справами виконавчого комітету			С.Я. Пак	




















  Додаток 1
  до розпорядження міського голови
  від  20.12.2019  №  447-Р


Кошторис
витрат на проведення  фестивалю «Слобожанські смаки» (КПКВК 0217610)

№ п/п
Заходи
КЕКВ
Вартість
грн.
1
Проведення фестивалю «Слобожанські смаки» (завдання 5.0. Проведення фестивалю «Слобожанські смаки» цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва  в м. Суми на 2017-2019 роки (зі змінами))

- виготовлення та придбання:
- плакат А3 (афіші) для розміщення в міському транспорті                                           500 шт.* 5,00  грн.
- постер для сіті лайту 1,2мх1,8м     10 шт.*250,00 грн.     
- постери для білбордів 3мх6м         10 шт.* 400,00 грн.
- послуги: 
- послуги з розміщення на білбордах в м. Суми постерів 3мх6м                                10 шт. *2100,00 грн.
- послуги з розміщення на сіті-лайтах постерів 1,2мх1,8м                                             10 шт.*350,00 грн.
- інформаційні послуги з реклами в соціальних мережах                                             2 од. х 3000,00 грн.
- послуги з розробки макетів інформаційних матеріалів 








2210
2210
2210


2240

2240

2240
2240
42000,00







2500,00
2500,00
4000,00


21000,00

3500,00

6000,00
2500,00
         РАЗОМ
         тому числі:     КЕКВ  2210    
                                   КЕКВ  2240
42000,00
9000,00
33000,00


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











  Додаток 2
  до розпорядження міського голови
  від  20.12.2019   № 447-Р


Кошторис
витрат на проведення  фестивалю «Слобожанські смаки» (КПКВК 0217610)


№ п/п
Заходи
КЕКВ
Вартість
грн.
1
Проведення фестивалю «Слобожанські смаки» (завдання 5.0. Проведення фестивалю «Слобожанські смаки» цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва  в м. Суми на 2017-2019 роки (зі змінами))

виготовлення та придбання:
- фестивальне меню 1/3 А3                200 шт.* 9,50 грн. 
- настільні таблички (розмір 210 мм*100 мм)     
                                                             200 шт.* 12,00 грн.                                                                                                          
- ексклюзивні відзнаки (цінний подарунок) для     нагородження переможців за 5 номінаціями
                                                                5 шт.*750,00 грн.                                     
-  сувеніри (магніти)                          250 шт.* 15,00 грн.
- послуги:
- послуги з адміністрування (розробка програми фестивалю, адміністрування компанії промоції, залучення та робота з учасниками, проведення заходів)
- послуги ведучого                                           1* 3500,00 грн.
- послуги з виготовлення відеоролику (зйомка та монтаж) (1 ролик тривалістю 2 хвилини)         1 од. х 15000,00 грн.







2210

2210


2210
2210




2240
2240

2240
60300,00






1900,00

2400,00


3750,00
3750,00




30000,00
3500,00

15000,00
         РАЗОМ
         тому числі:     КЕКВ  2210    
                                   КЕКВ  2240
60300,00
11800,00
48500,00



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


