ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 20.06.2019 р. №1593
м. Вінниця
Про організацію та проведення
культурно-мистецького
проекту «Територія SUN»
З метою культурного та освітнього розвитку, із залученням
інтерактивних програм, організації дозвілля вінничан, залучення громадських
та культурних діячів, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради

1.
2.

3.
4.

В И Р І Ш И В:
Провести у червні 2019 року культурно-мистецький проект «Територія
SUN» .
Департаменту культури міської ради спільно КЗ «Центр концертних та
фестивальних програм» здійснити організаційні заходи щодо підготовки
та проведення проекту.
Затвердити кошторис витрат, згідно з додатком.
Департаменту фінансів міської ради видатки в сумі 112 000,00 грн.
профінансувати за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік по головному
розпоряднику бюджетних коштів – департаменту культури міської ради
за бюджетною програмою 1014082 «Інші заходи в галузі культури і
мистецтва» на виконання Програми розвитку культури і мистецтва
м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню
загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят,
ювілеїв, проведення конкурсів і фестивалів з метою підвищення
духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження
української національної культури та збереження кращих українських
традицій.

5. Департаменту культури міської ради, як головному розпоряднику
бюджетних коштів, кошти в сумі 112 000,00 грн. перерахувати КЗ «Центр
концертних та фестивальних програм».
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Г. Якубович.

Заступник міського голови

М. Форманюк

Додаток
до рішення виконкому
міської ради
від 20.06.2019 р. №1593
КОШТОРИС
витрат на організацію та проведення
культурно-мистецького проекту «Територія SUN»
№
з/п
1.

Оплата послуг із проведення проекту

2240

10 000,00

2.

Оплата послуг із створення фотоінсталяцій

2240

17 000,00

3.

Оплата концертної програми

2240

28 000,00

4.

Оплата послуг з оформлення місць
проведення проекту
Друкована продукція

2240

21 000,00

2210

12 000,00

Оплата послуг з технічного забезпечення
заходу
Всього:

2240

24 000,00

5.
6.

Найменування видатків

В.о. керуючого справами виконкому

КЕКВ

Сума, грн.

112 000,00

С. Чорнолуцький

Департамент культури
Яременко Вікторія Олексіївна
Головний спеціаліст відділу культурно-мистецьких закладів

