
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 22.02.2018 р. № 411 

 м. Вінниця 

 

Про придбання сувенірної продукції 

для вручення з нагоди відзначення 

загальнодержавних та загальноміських 

свят і заходів 

 

           Відповідно до частини 1 статті 52 та частини 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та з нагоди відзначення загальнодержавних,  

загальноміських свят і заходів, професійних свят та інших заходів, виконавчий 

комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Виділити 77444,00 грн. на придбання сувенірної продукції для вручення з нагоди 

відзначення загальнодержавних та загальноміських свят та інших заходів у 

м.Вінниці. 

2. Затвердити кошторис витрат згідно з додатком. 

3. Департаменту фінансів міської ради видатки в сумі 77444,00 грн. профінансувати 

за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на   2018 рік по головному 

розпоряднику бюджетних коштів - департаменту культури міської ради за 

бюджетною програмою 1014080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і 

мистецтва», бюджетною підпрограмою 1014082 «Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва» на виконання Програми розвитку культури і мистецтва  м.Вінниці на 

2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних 

та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення 

конкурсів і фестивалів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього 

рівня населення, відродження української національної культури та збереження 

кращих українських традицій. 

4. Департаменту культури міської ради, як головному розпоряднику бюджетних 

коштів, кошти в сумі 77444,00 грн. перерахувати КЗ «Центр концертних та 

фестивальних програм». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Г. Якубович. 

 

Міський голова                         С. Моргунов 

 



 

Додаток  

до рішення виконкому 

                                                                     міської ради 

                                                                           від 22.02.2018 р. № 411 

 

 

КОШТОРИС 

витрат на придбання сувенірної продукції 

для вручення з нагоди відзначення 

загальнодержавних та загальноміських 

свят і заходів 

 

 

№ 

з/п 
Найменування видатків КЕКВ Кількість 

Ціна, 

грн. 

(за шт.) 

Сума  

(грн.) 

1. 
Сувенірний набір «Зефір 

шоколадний»  
2210 65 101,70 6610,50 

2. 
Сувенірний набір «Зефір 

ванільний» 
2210 105 112,70 11833,50 

3. 
Сувенірний набір 

«Вінниця» 
2210 65 250,00 16250,00 

4. 
Сувенірний набір 

«Асорті» 
2210 65 50,00 3250,00 

5. Сувенір «Кукла-мотанка» 2210 75 300,00 22500,00 

6. Сувенірна коробка 2210 200 85,00 17000,00 

 ВСЬОГО:    77444,00 

 

 

 

 

 

 

В. о. керуючого справами виконкому      С.Чорнолуцький 

 

 
 

 

 

 



Департамент культури 

 

Замятіна Анастасія Олегівна 

 

Головний спеціаліст 
 


