ОБУХIВСЪКА MICьKA РАДА

киiвсъкоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

розпоряджЕнняNь //Y?
вiд

Ja Р,?

MicTo Обухiв

2021 року

Про участь у Чемпiонатi Киiвськоi областi з футболу серед дитячо-юнацьких команд 2005-2006
року народження,2007-2008 року народження,2009-2010 року народження,20l 1-20l2 рОкУ
народження,201з-2014 року народження,20l5-20lб року народження сезону 202ll 2022 poKiB, перше
коло

3гiдно з Регламентом кЧемпiонаry КиТвськоТ областi з футболу серед дитячо-юнацьких кОмаНД
2005_2006 року народження,2007-2008 року народження,2009-20l0 року народження,20l 1-2012 року
народження,201з-20|4 року народження, 20l5-20lб року народження сезону 20211 2022 poKiB>,
затверджеНим виконаВчйм директором КиТвського об'еднання асоцiацiй футболу вiд26 серпня 202l
i
на
року та Мiською цiльовою Програмою розвитку молодiжноТ полiтики, фiзичноТ культури спорry
територii ОбухiвськоТ MicbKoT територiальноТ громали на 2021-2025 роки, затвердженою рiшенням
OбyxiBcbKoT MicbKoT рали КиiвськоТ областi м 68_3-VIII вiд 24.12.2020, в новiй редакцiТ, затвердженiй
рiшенням ОбухiвськоТ MicbKoi рали КиТвськоТ областi Nq254-9-VIII вiд 22.04.202l, вiДпОвiдно До
пiдгryнкry 9 пункry <а> cTaTTi 32, пункry 20 частини 4 cTaTTi 42 Закону УкраТни кПро MicueBe
самоврядування в YKpaTHi>

l.

Вiддiлу молодi, фiзичноi культури та спорту Виконавчого KoMiTery ОбухiвськоТ MicbKoT ради
спiльно з Комунальним закJIаДом Обухiвськоi MicbKoT рали <L{eHTp фiзичного здоров'я населення
кСпорт для Bcix> забезпечити участь збiрних команд MicTa Обухiв з футболу з вересня по
листопад 2021 року у Чемпiонатi КиТцськоТ областi з футболу серед дитячо-юнацьких команд
2005_2006 року народження, 2007-2008 роiу народження, 2009-20l0 року народження, 2011-2012
року народження, 201З-2014 року народження, 20|5-2016 року народження сезону 20211 2022
poKiB, перше коло.

2. Затвердити кошторис витрат на участЬ збiрних команд MicTa Обухiв з футболу у Чемпiонатi

КйТвськоТ областi з футболу серед дитячо-юнацьких команд 2005-2006 року народження, 2007-

2008 року народження,2009_20l0 року народження,2011-20|2 року народження,20l3-20l4 року
народження, 2015-20lб року народження сезону 20211 2022 poKiB, перше коло з вересня по

листопад 202l року, що додаеться.

*orir"o ОбухiвськоТ MicbKoT ради профiнансувати
MicbKoT
цiльовоТ Програми розвитку молОдiжнОТ ПОЛiТИКИ,
видатки вiдповiдно до затвердженоТ
громади на2021-2025
фiзичноТ культури i спорry на територiТ ОбухiвськоТ MicbKoT територiальноТ
роки, затверлженою рiшенням ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТвськоТ областi J\b 68-З-VIll вiд
24.12.2о2о, в новiй редакшiТ, затвердженiй рiшенням ОбlхiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ областi
Nq2 5 4-9-V II| вiд 22.04.2021 та згiдно iз затверджен им кошторисом.

3. Фiнансовому управлiнню Виконавчого

4. Контроль за виконанням даного

розпорядження покласти на засryпника Обухiвського мiського

васильовича.
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Заступник Обухiвського
вик. Сергiй

ЧЕКАРАМlТ
,о.

l

MicbKoT рУли Цельору

\лИзоЙ7

^
Кол-\/."г.9
Q...лý" С

В99д"rира

Т!аксим ВЯХIРеВ

4арвь
-./r.ll

'.

fiл

{}

ю

голови

аксим ВяхIР€В

кошторис

1о'YлJ
+л *

.^'

2.?,

2021 року

Чаlхлqо_Z

витрат на участь збiрних команд MicTa Обухiв з футболу у Чемпiонатi Китвськот
областi з футболу серед дитячо-юнацьких команд 2005-200б рокУ наРоДженнЯ,
2007_2008 року народження, 2009-2010 року народження, 201 1-2012 року
народження, 2013_20l 4 року народження, 201 5-20l б року народження сезонУ
202tl 2022 poKiBo перше коло, з вересня по листопад202l року
1. Транспортнi послуги

50 000 грн.

Всього: 50 000 грн.
(п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.)

Начальник вiддiлу молодi,
фiзичноi культури та спорту
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi
MicbKoi ради Киiвськоi областi

Сергiй ЧЕКАРАМIТ

