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Про розгляд інформаційного запиту

Шановний пане Серґіє!

№
управління
№ 21/26-2

щультури
закладуго

Шевченка»

Розглянувши Ваш інформаційний запит; від 28.12.2015 вх. 
щодо проведення новорічних заходів у 2015 році!, додатково до листа 
культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради від 04.01.2016 
повідомляємо таке.

Надаємо вам копії кошторисів витрат ;на послуги по організації та 
проведенню свята «Ялинка-2016» Комунального підприємства 
«Центральний міський дитячій парк Лазаря Гл|оби» та комунальної 
культури «Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г.
(додається). |

Також повідомляємо, що Комунальному; підприємству кульТурк 
культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького», Комунальним закладам культури 
«Парк культури та відпочинку Придніпровський», «Парк культури та відпочинку 
ім. Воронцова», «Лоц-Кам’янський Будинок культури», «Культурно-дозвільний 
центр «Кайдацький», «Культурно-дозвільний центр «Іскра», «Палац культури 
«Північний», «Культурно-спортивний комплекс «Шинник», «Будиі 
«Енергетик» кошти на проведення новорічних свят 2015-2016 не виді!)

37/4307

«Парк

нок культури

З повагою

Начальник управління Є.В. Хррошилов

Харчев Сергій Юрійович 744 63 15
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Затверджую:

Начальник (управління культур)'* та 
мистецтв Дніпропетровської м|ськф‘ ради

^Є.В. Хороішшюв

т
КОШТОРИС і

витрат на послуги по організації та проведенню свята
(грудень 2015) І

Радіопідсилення

Вантажний транспорт

Монтаж світлового забезпечення

Автотранспортні послуги

Монтаж будиночку електрика

Монтаж металевої частини остова ялинки

Монтаж хвої

Забезпечення біотуалетами 

Сувенірна продукція 

Оренда екранів 

Оренда сцени

Звукопідсилювальне забезпечення 

Відео та аудіо забезпечення 

Художнє оформлення 

Оренда обладнання 

Організація культурної програми 

Закупівля гілок ялинки

Солодкі новорічні подарунки

Послуги з охорони

РАЗОМ

2015 р.

«Ялинка -

Директор
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(рн
5178,00

000.00
/0000,00 

22000,00 

2000,00

27000.00

>2000,00

15000.00 

73р,00

40767.00

96900.00

55860.00

21700.00 

14 000,00
155100.00

5000.00

121000.00

і|058І1,00

5000.00 

5^1433,00

С.М. Кравченко




