
ОБУХIВСЬКА IVIICЬKA РАДЛ
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

розпоряджtЕнн яхs.:ryQ

"io ,li). r',4. 2о2l року MicTo Обухiв

Про проведення заходу
<Обухiвська спортивна слава)

Вiдповiдно до пiдпункту 9 пункту (а) cTaTTi 32, пункту 20 частини 4 cTaTTi
42 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, мiською цiльовою
Програмою розвитку молодiжноi полiтики, фiзичноi культури i спорту на
територii ОбухiвськоТ MicbKoT територiальноI громади на 2021-2025 роки,
затвердженою рiшенням ОбухiвськоТ мiськоi ради Киiвськоi областi JЮ 68-З-VIII
вiд 24.| 2.2020, зi змiнами

l. Вiллiлу молодi, фiзичноi культури та спорту Виконавчого KoMiTeTy
ОбухiвськоТ MicbKoi ради провести захiд <Обухiвська спортивна слава))
15 грулня 2021 року в примiщеннi Обухiвського IJeHTpy культури i дозвiлля
м. Обухiв, вулиця Киiвська, 117 .

2. Фiнансовому управлiнню.Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoi ради
гrрофiнансувати видатки вiдповiдно до затвердженоi MicbKoi цiльовоТ Програми
розвитку молодiжноi полiтики, фiзичноТ культури i спорту на територiТ
ОбухiвськоТ MicbKoi територiальноТ громади на 2021-2025 роки, затвердженою

рiшенням Обухiвськоi MicbKoi ради КиТвськоi областi .},lb 68-3-VIII вiд 24.12.2020
зi змiнами та згiдно iз затвердженим кошторисом.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження гIокласти на заступника

Обухiвський мiський Олександр ЛЕВЧЕНКО
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Затверлжую

хiвський мiський гоJIова

Олександр ЛЕВЧЕНКО
/ZZ, /,r(- 2021 року

Всього: l00 000 грн.
(сто тисяч гривень)

Начальник вiддiлу молодi, фiзичноi
культури та спорту Виконавчого KoMiTeTy

Обухiвськоi MicbKoi ради КиiвськоТ областi
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розважального
заходу

Пере;riк послуг Сума

Забезпечення полiграфiчною пролукчiсю:

Нагороли дипломи лля уtасникiв
.Щ,изайн та розробка макету
Ппчк KoHBenTiB з символiкою MicTa

5 000 грн,

- 
"""".а"н" 

сченарiю до заходу в чiлому та сшенарiю проведення;

- забезпечення мiсця ltроведення: м. Обухiв, вул, Киiвська l l7,

примiщення ОЦКiД, (велика зала);

- забезпечення рекламноi компанii заходу (Афiшi формаry А-4, А-

3,А-2);
- органiзачiя та проведення, написапня сченарiтв , послуги режисерlв,
освiтлювача, ведуLlого, проведення репетичiй та пiдготовка сцени,

- органiзачiя учасникiв (поперелньо домовитись :t уtl3g""пurи яких

потрiбно нагородити (згiлно списку який офirriйним листом надасть

вiддiл молодi, фiзшнот культури та спорту за 20 днiв до проведення

заходу), довести до вiдома учасникiв про проведення заходу та

забезпечити участь тих якi дtLли згоду Н& уtlзq,о у нагоролженнi);

- органiзашiя виступу мiських колективiв 20 хвилин, забезпе.tення Тх

технiчних та побутових райлерiв;
- забезпечення освiтленнЯ, озву!lення та музичний супровiл (ралiо

мiкрофони_6шт.,комп'ю'гер,монiтори4шт'колонкипотУжнiстю
не менше 5 кiловат, пiдсилювач звуковий, звуковий пульт не менш як

30 кана.пiв, музичний репертуар). ралiостанчii - 4 шт,;

- органiзачiя нагородження пеilеможчiв мiжнаролних, всеукраlнських,

обласних та районних змагань;
- забезпечення висвiтлення друкованоI, фото та вiдео iнформачiТ про

проведений захiд в засобах масовоТ iнформачiТ;

- пiсля проведення заходу надати творчий звiт;

- nporabr" захiд згiдно кtI,Iендарного плану (точна лата буле

повiдомлена не менш як l4 днiв до дати проведення заходу,

офiчiйним листом вiддiлу молодi, фiзлннот культури та спорту, тому

що на проведення заходу впливають погоднl умови та lHml

непередбачуван i фактори).

95 000 грн.

Всього: l00 000 грн.


