
ОБУХIВСЪКА MICЬKA РАДА
киiвсъкоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

розпоряджвнняль.ff/

"iд_/.J. /1,_202| року MicTo Обухiв

Про проведення розваж€шьного
молодiжного заходу <Молода людина року)

Вiдповiдно до пiдпункту 9 пункту ((а)) cTaTTi 32, пункту 20 частини 4 cTaTTi
42 Закону УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, MicbKoT цiльовоТ
Програми розвитку молодiжноТ полiтики, фiзичноТ культури i спорту на територiТ
ОбухiвськоТ MicbKoT територiальноТ громади на 2021-2025 роки, затвердженоТ

рiшенням ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ областi Jt 68-3-VIII вiд 24.12.2020
(зi змiнами) та Положення про молодiжну премiю ОбухiвськоТ MicbKoi ради
затвердженого рiшенням ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ областi JЮ 952-4l-VII
вiд27 .l 1.20l 8 року

l. Вiддiлу молодi, фiзичноТ культури та спорту Виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi MicbKoT ради, провести розважальний молодiжний захiд <Молода
людина року), 15 грулня 2021' pciKy в примiщеннi Обухiвського Щентру культури i
дозвiлля м. Обухiв, вулиця Киiвська, I17 .

2 Нагородити премiсю:
- в iнновацiйнiй сферi - Черниша Iгоря Анатолiйовича;
- в творчiй сферi - Стрембiцького Юрiя Олеговича;
- в соцiальнiй сферi - Гуменюк Анастасiю Василiвну;
- в нацiонально - патрiотичнiй сферi - Семикiна IBaHa Олексiйовича.
J. (рlнансOtsOму yllpaBJllHHtO Ijиконавчого KoMlTeTy U0yxlBcbкol Mlcbкol ради

профiнансувати видатки вiдповiдно до затвердженого кошторису на 2021 piK
MicbKoT цiльовоТ Програми розвитку молодiжноТ полiтики, фiзичноi культури i

спорту на територiТ ОбухiвськоТ MicbKoT територiальноТ громади на 2021-2025
роки, затвердженоТ рiшенням ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ областi
Jф 68-З-VIII вiд 24.|2.2020 року (зi змiнами).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
Обухiвського мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ОбухiвськоТ
MicbKoT ради AHToHiHy ШЕВЧЕНКО.
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Всього: 49 000 грн,
(сорок дев'ять тисяч гривень)

Начальник вiддiлу молодi, фiзичноi / .,---
культури та спорту Виконавчого KoMiTeTy _ ,1z/
ОбухiвськоI мiськоI ради Киiвськоi областi ( ,/' Свiтлана БОНДАРЕНКО

Назва

послуги

Перелiк послуг Сума

Грошова
винагорода

4 учасникiв х 6000 24 000 грн.

Полiграфiчнi
послуги

Забезпечення полiграфiчною пролукчiею :

Нагороли дипломи лля уrасникiв
дизайн та розробка макету

l5 000 грн.

Органiзачiя
розважмьного
заходу

_ написання листlв на вlдповlднl органи попередження про
проведення заходу;
- написання положеннJI та звiту про премiю;
- написання сшенарiю до заходу в t_tiлому та сченарiю проведення;
- органiзачiя та проведення, написання сченарiТв, послуги ведучого,
освiтлювача, проведен ня репетичi й, п iдготовка сцени.
- органiзачiя учасникiв (поперелньо домовитись з учасниками яких
потрiбно нагородити (згiдно списку який офiшiйним листом надасть
вiддiл молодi, фiзшноТ культури та спорту за 20 днiв до проведення
захолу), довести до вiдома учасникiв про проведення заходу та
забезпечити участь тих якi дuLли згоду на участь у нагоролженнi);
- забезпечення освiтлення, озвучення та музи.tний супровiл (ралiо
мiкрофони - б шт,, комп'ютер, монiтори - 4шт. колонки потужнiстю
не менше 5 кiловат, пiдсилювач звуковий, звуковий пульт не менш як
З0 каналiв, музлтчний репертуар), ралiостаншiТ - 4 шт.;
- - забезпечення фото зони (мiсче де можна фотографуватись з

красивим фоном або цiкавими виробами) ;

- нагородженш KoHKypcaHTlB rрошовою винагородою.
- забезпечення висвiтлення друкованоТ, фото та вiдео iнформашii про
проведений захiд в засобах масовоТ iнформачiI;
- пiсля проведення заходу надати творчий звiт:
- провести захiд згiдно кчulендарного плану (точна лата буле
повiдомлена не менш як l4 днiв до дати проведення заходу,
офiшiйним листом вiллiлу молодi, фiзичноТ культури та спорту. тому
що на проведення заходу впливають погоднi умови та iншi
неперелбачуванi фактори).

10 000 грн.

Всього: 49 000 грн.


