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Сергiю Гарбаруку

У вiдповiдь на iнформацiйний запит 11.01 .20t9 надсилаемо iнформацiю
щодо обсягiв коштiв, витрачених на органiзацiю та проведення мистецьких та

спортивних заходiв, що стосуються святкування Рiздва Христового
(католицьке), Нового року, Рiздва Христового (православне) з 01.09.2018 р. по
09.01 .20|9 р., а саме:
1. Придбання новорiчноТ атрибутики (кулi ялинковi) дп" святкового
оформлення MicbKoi ялинки на пл.Театральнiй - 10 800 грн. Щекорацiя (гiрлянда

"Снiжинка") для святкового оформлення MicbKoI ялинки - 5 767 грн.
2. Новорiчнi подарунки для дiтей - учасникiв та призерiв новорiчно - рiздвяних
змагань та TypHipiB - 12503 .р".
З. Послуги по монтажу новорiчноi ялинки, прикрас на ялинцi, гiрлянд з

використанням спец. технiки на пл.Театральнiй - 24000 грн. Канцтовари для
майстер-класу - 1360 грн. Афiшi, запрошення - 1920 грн.
4. Послуги з використання звуковоi апаратури, для проведення благодiйного
забiry - 4000 грн.
5. Вистава <Святий Миколай> - 4000 грн. Iнтермедiя для дiтей <На свято
Миколая>> - 4000 грн. Послуги звукооператора з використанням
звукопiдсилювzlпьноi апаратури - 4800 грн. Послуги з монтажу, використання,

демонтажу комплексу свiтлового обладнання до Дня святого Миколая та

урочистого зап€Lлення вогнiв MicbKoT ялинки на пл.Театральнiй - 5800 грн.
6. Придбання новорiчних подарункiв для дiтей, якi потребують особливоI
соцiальноi уваги та пiдтримки - З7391грн.
7. Надання послуг, пов'язаних з використанням звуковоi апаратури, для
озвучення новорiчного TypHipy СК кОЛIМПIК) - 1500 грн.
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8. Придбання баскетбольних м'ячiв для проведення новорiчно-рiздвяного
TypHipy з баскетболу - 3200 грн.
9. Призи (диплом, блокнот) учасникам, переможцям мiжнародних змагань з
ДЗюдо <Кубок Дiда Мороза> - 5500 грн. Послуги з використання спортивних
споруд (велика зала) для проведення Мiжнародного TypHipy з дзюдо <Кубок
Дiда Мороза> - 3600 грн.
10. Проведення новорiчноi вистави кЩвi снiryрки i один Новий piк> 7000 грн.
Озвучення новорiчного ранку для дiтей, якi потребують особливоi соцiальноТ
уваги та пiдтримки - 1638
1 1. Призи учасникам,

грн.
переможцям (календар настiнний, USB

накопичувач) новорiчного TypHipy з футболу - 1575 грн.
12. Послуги, пов'язанi з використанням спортивного з€Lлу для проведення кубку
з MiHi - футболу присвяченого новорiчно - рiздвяним святам - 6600 грн.
13. Технiчне забезпечення (озвучення) вертепного дiйства кХристос Родився!
BciM возвiщаем!> - 5600 грн. За театралiзовану виставу <<Христос родився> -
2000 грн.
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