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Про проведення молодiжного свята <Молодь фест>

згiдно з Мiською цiльовою Програмою розвитку молодlжно1 полlтики,
територiаrrьноТ
фiзичноi культури i спорту на територii ОбухiвськоТ MicbKoT
громади на 2О2|-2025 роки, затвердженою рiшенням Обухiвськоi MicbKoi ради
Киiвськоi областi м б8-3-VIII вiд 24j22о2о, в новiй редакцii, затвердженiй
вiд
рiшенням Обухiвськоi MicbKoi Ради Киiвськоi областi Jф254-9-vш
22.о4.2021, вiдповiдно до пiдпункту 9 пункту ((а) cTaTTi 32, пункту 20 частини 4
cTaTTi 42 ЗакоНу УкраiНи <ПрО мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>

1. Вiддiлу молодi, фiзичноi культури та спорту Виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi MicbKoi ради провести молодiжне свято <<Молодь фест>>
17 вересня202l року.
2. Затвер дити кошторис витрат на проведення молодiжного свята <Молодь
фест> 17 вересня 2021 року, що додасться.

Обухiвськоi MicbKoT ради
профiнансувати видатки вiдповiдно до затвердженоi MicbKoi цiльовоТ
програми розвитку молодiжнот полiтики, фiзичноi культури i спорту на
територii ОбухiвсЬкоi мiсьКоi теритОрiальноi громади на 202|-2025 роки,
затвердженою рiшенням Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi Ns 68-3VIII вiД 24.|2.2о20, в новiй редактIii, затвердженiй рiшенням Обухiвськоi
MicbKoi РаДи Киiвськоi областi Jф254-9-VIII вiд 22.04.202l та згiдно iз

3. Фiнансовому управлiнню Виконавчого KoMiTeTy

затвердженим кошторисом.

4. Контроль за

Обухiвського
Обухiвськоi Mi

розпорядження покласти на заступника
питань дiяльностi виконавчих органiв
AHToHiHy Василiвну.
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кошторис

проведення

розважiцьного заходу.

код ДК 02l:2015

79950000-8 Послуги з
органiзачii виставок,
ярмарок i конгресiв.
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Витрат на проведення молодiжного свята <Молодь фесu
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2021 року
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202l року

38 250 грн.

молодь фест

- Залучити до проведенrш заходу громадськl органlзацtl Mlcтa;
- зЕIлучити до проведення зzIходу шкiльне самоврядування MicTa;
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Т"r#'*"оппоч,о",п"кончертноТпрограми;

ЗаХОДУ З
погодити коt.lцепцiю за 20 днiв та сченарiй заходу за 7 днiв до прОвеДеННЯ
спорту,
та
культури
молодi,
вiддiлом
фiзичнот
проведення
- написання листь на вiдповiднi органи (попередження та забезпечення
заходу);
- написання положення та звiту проведення змагань;
та погодних умов на
- забсзпечення мiсця проведення заходу з урахуванням технiчrIих
територii MicTa Обухi Bl
згiдrrо потреби
- забезпечення Bcix локацiй, aTpaKuioHiB та головttоi сцеllи електроенергiсю
40
KBT)I
нiж
(не менш
на очlкувану
- забезпечення туалетами та додатковими баками для смiття з розрахунку
_

кiлькiсть учасникiв;

для
- забезпеченrrя шатрами' стола,N,{и та стiльцями (та долатковим устаткуванням),

cтBopeнtul необхiдних умов роботи локачiй;
_ забезпечепня проведення фовоi програми, заохочуваJIыli призи та вiдзнаки учасникам;
- забезпечення локацiТ для мiських неурядових органiзачiй;
- забезпечення ведучими захолу (репетичii, сченарiй велучого);
_ забезпечення допомiжним nai.on-o" (волонтери, алмiнiстратор сцени, вiдповiдальних
за ресстрачiю учасникiв);
- забезпечення зони харчування (дозволи та лiцензii на контролi);
- забезпечення шоу (фiшка заходу);
або
- забезпечення фото зони (Micue ле можна фотографуватись з красивим фоном

цiкавими виробами розмiр не менше нiж 3х4);
послуги заходу,
- погодити та узгодити з органiзацiею, яка забезпечукl полiграфiчнi
макети полiграфiчних матерiалiв
j
npn""o."u" розiграшiв в iоцiальних мережа,\ на cTopiHui вiллiлу мололi, фiзичноi
культурИ та спорту;
ix побутових райлерiв rle
- оргаlliзацiя концертноi програмц музичн| гуртrи,забезпечення
меltше lIiж 90 хв.;
ix технiчних та
- органiзачiя виступу мiських колективiв 40 хвилин. забезпечення

поблових райлерiв:
про провелений захiд
- ,uЪ.rп.""uпя висвiтлення лрукованоТ, фото та вiлео irrформачiТ

в

засобах масовоI iнформачii MicTa Обухiв;
- пiсля проведення заходу надати творчий звiт;
музичнi гурти,
- органiзЬчiя кончертноi програми (хет лайнерами) на 2 години,
забезпечення iх побугового райлеру;
та озвr{ення
- погодити та узгодити з органiзачiсю, яка забезпечую сцену, освlтлення

заходу, технiчний рйдер rypTiB,
проведений захiд в
- забезпеченНя виiвiтленнЯ лрукованоi, фото та вiдео iнформачii про
;
засобах масовоТ
- пiсля проведення заходу надати творчий звiт;
_ npo"".i" захiд протяго" ро*у (точна лата.буле повiдомлена не менш як 14 днiв до дати
спорту, тому
проu.л.""" заходу, офiчiйним листом вiллiлу молодi, фiзичноТ культури та
неперелбачуванi
iншi
та
фактори),лата
погоднl
впливають
заходу
умови
що на проведення
я заходу 1'7 .09.202l

iнформачii;

Полiграфiчнi послуги

Послуги

звукооператорiв та
забсзпечення звуковою
та свiтло
освiтлювальноlо
апаратурою

ЗаЬпечення полiграфiчною продукцiсю:
Розробка MaKeTiB та дизайну

баrtерна ciTKa лрук 4+0 з лкlверсами по
Сцеt tiчtti консmру

30 000

кцii

Полiум

Lауhеr 8*6м + задlIя cTiHKa пiд банер 8*4м
Пiдлога:
Layher event 8+6м

вiдбiйники

3вукове облаdttанttя
К2 piBeHb звукового тиску I47
Тор
Lacoustics
система
Акустична
дБ
Акустична система Lз.оurti., СuO"уф,р

грн.

комплект
25
6
4

водостiйкiй
cl 5 (72моно, 8 стерео, 32
Щифровий мiкшерний пульт Fоh Yamaha
фейлери)

I_[ифровий стейджбокс

Rio l608

сце,ii"п"и MoHiTop Monitor lacoustics l l5hiq потужнiстю 700кВт
Мiкрофони шнуровий - shurе beta 58
Мiкрофони ралiо - shure UR4D ksm9
свimлове облаlнання

Уrliверсальний свiтловий прилад (голова)) SpotBeam - Аrепа
Blackhawk 350 потужнiстю 470 Вт
Свiтловий прилад ýpotBeam - Аrепа Blackhawk 350 Wash - k10 Ьее
еуе потужнiстю 470 Вт
iвiтловий прилад страбоскоп Strobe - JDC 1 з RGB матричею
Сiтловий прилад Blinder - СОВ 2*l00w
.Щим машина Точr hаzеr2
Пульти управлiння свiтлом
Grапd МА2 fader wing
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Начальник вiддiлу молодi,
фiзичноi культури i спорту
Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoi ради Киiвськоi областi

Сергiй ЧЕКАРАМIТ

