УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 24.07.2018р.

м. Яремче

№ 153-р

Про внесення змін до
розпорядження міського
голови від 16.07.2018р.
№ 143-р
1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 16.07.2018 р. № 143-р
«Про виділення коштів», виклавши в новій редакції кошторис витрат,
пов’язаних з проведенням на території Яремчанської міської ради ХХVго Міжнародного гуцульського фестивалю з 21.07.2018р. по 29.07.2018р.
(додається).
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

Затверджено
секретар міської ради
_______ Губарчук В.М.
24.07. 2018 року
КОШТОРИС
витрат, пов’язаних з проведенням на території Яремчанської міської ради
ХХV-го Міжнародного гуцульського фестивалю з 21.07.2018р. по 29.07.2018р.:
- придбання апаратури

65 тис. 223 грн.

- придбання подарункових кубків
переможцям святкових дійств Фестивалю

7 тис. 630 грн.

- придбання дверей на сценічну площадку
(літня сцена БК м. Яремче)

4 тис. грн.

- придбання вишитих рушників для офіційних
делегацій гуцульських регіонів та ОТГ

3 тис. грн.

- випічка хлібних виробів (баранці, короваї,
струцні і т д.) для вручення офіційним
делегаціям та учасникам гуцульських
регіонів та ОТГ (згідно угоди)

9 тис. 577 грн.

- харчування учасників XXV-го
Міжнародного гуцульського фестивалю
25.07.2018р., 28.07.2018р. (згідно угоди)

12 тис. 500 грн.

- Проживання та харчування учасників
пленеру художників (згідно угоди)

5 тис. грн.

- харчування учасників XXV-го
Міжнародного гуцульського фестивалю
28.07.2018р.(згідно угоди)

10 тис. грн.

- зйомка по всіх локаціях XXV-го
Міжнародного гуцульського
Фестивалю (з21 по29 липня 2018 р.)
та монтування фільму про Фестиваль,
в т .ч. придбання касет (згідно угоди)

13 тис. 70 грн.

- оренда палаток для містечка майстрів

Фестивалю (100шт. х150 грн.)
(згідно угоди)

15 тис. грн.

- перевезення палаток:
Івано-Франківськ - Яремче
Яремче - Івано-Франківськ (згідно угоди)

3 200 грн.

- оплата за фіксацію рекордів
впродовж фестивальних днів
(згідно угоди)

12.тис. грн.

-

-

виготовлення пам’ятного знаку
ювілейного ХХV-го Міжнародного
гуцульського фестивалю (згідно угоди)

40 тис. грн.

надання послуг з організації концертної
програми в рамках ХХУ-го Міжнародного
гуцульського фестивалю (згідно угоди)
99 800 грн.

Всього: 300 (триста) тисяч гривень.

Начальник відділу культури
міськвиконкому

О. Кухарук

Головний бухгалтер відділу
культури міськвиконкому

М. Тинкалюк

