Розпорядження 
Одеського міського голови 
№ 277 від 16.04.2019 р.



Про проведення ХХV Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва    «Два дні та дві ночі нової музики»                у 2019 році



	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування     в Україні», пункту 6.2 розділу 6 додатка 2 до Міської цільової програми розвитку культури в м. Одесі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням  Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4203-VII, з метою популяризації нової вітчизняної та зарубіжної музики, кращих надбань сучасного світового музичного мистецтва, популяризації творчості вітчизняних та зарубіжних авторів-виконавців, задоволення естетичних потреб одеситів та гостей міста:

	Департаменту культури та туризму Одеської міської ради надати сприяння у проведенні 20-21 квітня 2019 року ХХV Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «Два дні та дві ночі нової музики».


2. Затвердити кошторис на проведення ХХV Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «Два дні та дві ночі нової музики» у 2019 році (додається).

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити  фінансування видатків на суму 200 000 (двісті тисяч) грн, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, на відповідний рахунок департаменту культури та туризму Одеської міської ради в УДКСУ у м. Одесі Одеської області  в межах загальних призначень, затверджених за КПКВКМБ 2614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» у бюджеті м. Одеси на 2019 рік. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.  


						              		Г. Труханов



Додаток
									до розпорядження
									міського голови
									від 16.04.2019 р.
									№ 277




КОШТОРИС
на проведення  ХХV Міжнародного фестивалю
сучасного мистецтва «Два дні та дві ночі нової музики»
у 2019 році

№
з/п
Назва статті витрат
Сума,
грн
1.
Послуги концертного майданчика
10 871,00 
2.
Готельні послуги	
51 595,00  
3.
Підготовка до друку поліграфічної продукції фестивалю	
7 500,00  
4.
Виготовлення друкованої продукції фестивалю
52 980,00  
5.
Послуги перекладу 
56 668,00  
6.
Послуги із забезпечення заходу технічним обладнанням
20 386,00  
        Всього:                                                                                        200 000,00 





Керуюча справами							      О. Оніщенко 

