ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА

киiвськоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

розпоряджЕннялъ /r{?
вiд Ц_РЯ

MicTo Обухiв

2021 року

ПропровеДеннямолоДiжноГосВяТа<<.ЩеньПоЗИТиВУ)

полiтики,
ЗгiднО з МiськоЮ цiльовою Програмою розвитку молодiжноi
територii ОбухiвськоТ MicbKoi територiальноТ
фiзичноТ культури i спорту на
zozi-zozS роки, затвердженою рiшенням Обухiвськоi MicbKoi ради
'-ро*uд,
КиIвськоi областi Jю 68-3-VIII вiд 24.|2.2о20, в новiй редакцii, затвердженiй
Обухiвськоi MicbKoT Ради КиТвськоi областi Jф254_9-vпI вiд
;й;;;
((а)) cTaTTi 32, пункту 20 частини 4
22.О4.2021, вiдповiдно до пiдпункту 9 пункту
в YKpaTHi>
cTaTTi 42 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування

"i

1. Вiддiлу молодi, фiзичноТ культури

та спорту Виконавчого

ОбухiвськоI MicbKoi ради провести молодiжне свято

KoMiTeTy
<.Щень позитиву))

17 вересня2021 року.

2. Затвердити кошторис витрат на проведення
позитиву> 17 вере сня 2021 роý, що додасться,

молодiжного свята

к,,Щень

Обухiвськоi MicbKoi ради
профiнан.уuur" видатки вiдповiдно до затвердженоi MicbKoi цiльовоi
спорту на
Програми розвитку молодiжноi полiтики, фiзичноТ культури i
,"риторiТ Обу*iu.uкоТ мiськоi територiальноТ громади на 2021-2025 роки,
J\b б8-3_
затвердж.пой рiшенням Обухiвсiкоi MicbKoI рали КиiвськоТ областi
VIII вiд 24.|2.iO20, в новiй редакцiТ, затвердженiй рiшенлям Обухiвськоi
Та ЗГiДНО iЗ
MicbKoi ради киiвськоi областi Ns254-9-VIII вiд-22.04.2021

3. ФiнанСовомУ управлiНню ВикОнавчогО KoMiTeTy

затвердженим кошторисом.

4. Контроль за виконанням
Обухiвського Mlcbкo
ОбухiвськоТ м

Обухiвський Micb

вик. Сергiй

ЧЕКАРАМIТ

покласти на заступника
розпорядження
-питань
дiяльностi виконавчих органiв
AHToHiHy Василiвну.
Олександр ЛЕВЧЕНКО

Затверлжую

Обухiвський мiський голова
(са_ндр JlЕЕчt,нк
ЛЕВЧЕнко
. олександр
202l року

.",?

коштори
Витрат на проведення молодiжного свята KfieHb позитиву)) l1

l

року

Перелiк
Органiзачiя i
проведеtIня
розважального заходу.
Код ДК 02 l :20l 5 -

79950000-8 Послizги з
оргаr.tiзачii' виставок,

ярмарок i конгресiв.

l0 000 грн.

!,ettb позитиву

- Залучити до проведення заходу громалськi оргаrriзашiТ MicTa;
- залучити до проведснtlя заходу шкiлыле самоврядування MicTai
- залучити до проведенlIя творчi кt,lлективи MicTa;
програми;
- ,,un"au*,t,, коriцепцii заходу в чiлому та сшеrtарiкl проведення конuертноТ
заходу з
- погодити коttцепцiю за 20 днiв та сченарiй заходу за 7 днiв до проведення
та
спорту,
культури
вiддiлом молодi, фiзичноi
проведеtlня
- IIаписанllя листь на вiдповiднi органи (попередження та забезпечення

заходу)]

- написання положенl{я та звiту проведення змагань;
- забезпечення мiсця проведення заходу з урахуванням

технiчних та погодних умов на

територiТ MicTa Обухiв;

- iабезпечення ведучими захолу (репетичiI, сченарiй велучого);

.забезпеченнядопомiжнимпер.о''ало"(волонтери,алмiнiстраторсцеttи,вiдповiДальних
aTpaKuioHiB та головноi сцени елоктроеltергiсю згiлно потреби
кВт);
(не менш нiж 40
очlкувану
- забезпечення туалетами та додатковими баками для смiття з розрахунку на
кiлькiстЬ учасникiв;
- забезпечення шатрами, столап,{и та стlльцями та необхiдtlим додатковим устаткуванllям,
для створення tlеобхiдних умов роботи локачiй;
- забезпёченrtя aTpakrrioHiB для дiтей з дотримаtllIям правил технiки безпеки;
- забезпеченltя проведеllня iгровоi програми, заохочувальнi призи та вiдзнаки учасllикам;
- забезпечення локацii для мiських llеурядових органiзачiй;
- забезпечення зони харчуванltя (дозволи та лiцензii);
- забезпечення шоу (фiшка заходу) ;
тошо);
- забезпеченttя фото зони (мiсче ле можна фотографуватись з красивим фоном
- погодити та узгодити з органiзашiсtо, яка забезпечуtо полiграфiчнi послуги заходу,
макети полiграфiчних матерiалiв.
- npor.r."u, розiграшiв в iоцiальних мережах на cTopiHui вiддiлу молодi, фiзичtlоi
культури та спорту;
-'забезпечення iHBeHTapeM: баскетбольнi та фlтбольнi м'ячi, канат. (розмiр м'яча JФ5);
- погодити та узгодити з органiзачiсю, яка забезпечую сцену, освiтлення та озвучення
заходу, технiчний райлер rypTiB.
якi булуть брати
- органiзачiя Koцarul у"i.пйо (попере.шньо домовитись з командами
забезпечити
та
змагань
проведеIlня
участь комаIlд
y"uaro, довести до вiдома команди про
змагаttltях):
на
згоду
якi дали
участь у
-'"р.^"i-"ir'*о,,ч.рr,,пiпрог?ами. музичlti гурти. забезпечеlrня iх побутових райлерiв rre

1^rpuЕ:il'.":Hi]iiiilli];,r,

l

менше rliж 90 хв.;
j
технiчних та
органiзацiя виступу мiських колективiв 40 хвилин. забезпечення ix

побlтових райrлерiв;

-.чЪ..п.".l,пя висвiтлення лрукованоi,

захlд в
фото та вiлео ilrформачii про провелеlIий

засобах MacoBoi irrформачii MicTa Обухiв;
- пiсля провелеIIня заходу t|адати творчий;звiт;
- npnu.a." захiд протяго" pn*y (точlrа дата буле повiломлеllа не ме}lш як l4 днiв до дати
та спорту, тому
npnu.oau,,, заходу. офiчiйrrим листом вiл,riлу молодi. фiзичttоi культури
lIa проведеllня заходу впливак-)ть погодlti умови та ittшi неперелбачуваrri фактори),,

шо

дата
Полiграфiчнi послуги

Послуги

звукооператорiв та
забезпечення звуковою
та свiтло
освiтлювальною
апаратурою

я

заходу l7.09,202l

Габезпечення пол i графiч ною пролу кчiею
Розробка MaKeTiB та дизайну

1
2
l
2

Полiум
Layher l0*8M

:

60 000
+ задня cTittKa

пiд баrrер l0*6M

Пiдлога:
Lауhеr event l0*8M

Вiдбiйники

3вукове облаdнаttttл

Акустична система Lacoustics Тор К2 piBettb звукового тиску
дБ
Акустичrtа система Lacoustics Сабвуфер Sub Sb 28 l40 дБ,
водостiйкiй
й мiкшерtlий пульт Fоh Yamaha cl 5 (72Morlo. 8

грн.

4
5
о
7
8

фейлери)
IJ,ифровий стейджбокс Rio 3224

l

(голова) SpotBeam
Унiверсмьний свiтловий прилад

2
3
4
5
l

Щифровий стейджбокс Rio l608
iце"i"пий MoHiTop Мопitоr lacoustics l
Мiкрофони шнуровий - shure beta 58
Мiкрофони радiо - shure [JR4D ksm9

l
l

l5hiq потужнiстю 700кВт

свimлове облаlttаtlttл

- Аrепа

Blackhawk 350 потужнiстю 470 Вт
З50 Wash , kl0 Ьее
ёвiтловий прилад ýpotBeam - Агепа Blackhawk
Вт
470
еуе потужнiсткl
iвiтловий прилм страбоскоп Strobe - JDC l з RGB матричекl
Сiтловий прилад Blinder - СОВ 2* l00w
Пульти управлiнrrя свiтлом
Gгапd МА2 Гаdеr wing
Grапd МА2 соmmапd wing
облаlнанttя
!,опомiжне звукове mа iпсmруменmальне

6
4
4

l0
l0
6

6
l

l

Backline

Барабанна установка DW Соllесtоr 22 Bass Drum
МЬии баран Sпаrе Drum Tom l0 (l2), Tom 13 (|2)"Tom
Набiр стiЙок пiд кзалiзо> тарiлки та кробочий барабан>

l6'

Flооr,

HARDWARE

2
З
4
5
6
7

+
stand)
Complete set of Cymbals Stands (4 + sпаrе stand hi-hat
Стiлець для барабанiв Drчm Chair
Килим пiл барабани Саrреt 3m х 2m
3m х 2m
Плч.qорма лля барабанiв за вимогою ryрту DRUM RISER
х 0.7m
Гiтарний комбопiдсилювач Fепdеr Twin Amp
Пiдiилrовач для бас гiтари Ampeg SVT 4 рrо
Бас-гiтарний кабiнет Ampeg SVT-8l0E

Irrструментальнiмiкрофоlrи:
Shuie Beta 52,Shчrе Beta 9l , Shчrе SM57
Akg d l l2, Sеппhеisег MD 42l , Shure SM 8l

Начальник вiддiлу молодi,
фiзичноi культури i спорту
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi
MicbKoi ради Киiвськоi областi

l
l

l
l
l
2
4
4

Сергiй ЧЕКАРАМIТ

