
ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

розпоряджЕнняNь ?#
Вiд ,/3. О€. 2021 року MicTo Обухiв

Про участь у Кубку УкраТни з кiкбоксингу <ICKA>, III ранг та на ВсеукраТнських
змаганнях з кiкбоксингу <ICKA>

Згiдно з Регламентом проведення <Кубку УкраТни з кiкбоксинry <ICKA>> о III

ранг> та Регламентом проведення <ВсеукраiЪських змаганнях з кiкбоксингу KICKA>>>,

затвердженим Вiце-президентом федерацiТ ICKA та Мiською цiльовою Програмою

розвитку молодiжноi полiтики, фiзичноТ культури i спорту на територiТ ОбухiвськоI
MicbKoi територiальноТ громади на 2021-2025 роки, затвердх(еною рiшенням
ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоi областi Ns 68-3-VIII вiд 24.|2.2020, в новiй редакцii,
затвердженiй рiшенням Обухiвськоi MicbKoT ради КиiвськоТ областi M254-9-VIII вiд
22.04,2021, вiдповiдно до пiдпункту 9 пункту <а>> cTaTTi 32, пункту 20 частини 4 cTaTTi

42 Закону УкраТни кПро мiсцеве самоврядування в Украiнi>

1. Вiддiлу молодi, фiзичноТ культури та спорту Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoi ради спiльно з Комунальним закIIадом ОбухiвськоТ MicbKoi ради KI]eHTp

фiзичного здоров'я населення <спорт для Bcix> забезпечити участь збiрнот
команди MicTa Обухiв з кiкбоксингу у Кубку УкраТни з кiкбоксингу KICKA)), III

ранг та на ВсеукраIнських змаганЁях з кiкбоксингу KICKA>, якi вiдбудуться з 30

вересня по 03 жовтня 2021 року в м. XapKiB.
2. Затвердити кошторис витрат на участь збiрноТ команди MicTa Обухiв з

кiкбоксингу у Кубку Украiни з кiкбоксинry <ICKA>, III ранг та на ВсеукраТнських
зМаганнях з кiкбоксингу <ICKA>>, якi вiдбудуться з 30 вересня по 03 яtовтня 2021

року в м. XapKiB, що додасться.
3. Фiнансовому управлiнню Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради

профiнансувати видатки вiдповiдно до затвердженоТ MicbKoT цiльовоi Програми

розвитку молодirкноi полiтики, фiзичноI культури i спорту на територii
обухiвськоi MicbKoT територiальноI громади на 202|-2025 роки, затвердженою

рiшенням Обухiвськоi мiськоi ради КиiвськоТ областi JЪ 68-3-VIII вiд 24.|2,2020, в

новiй редакцii, затвердженiй рiшенням Обухiвськоi MicbKoT ради КиiвськоТ областi
Jф254-9-VIII вiд 22.04.2021 та згiдно iз затвердженим кошторисом.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покJIасти на заступника
Обухiвського мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв Обухiвськоi
MicbKoT ради Щельору Володимир9Дщэовича.

Засryпник Обухiвського Micb

вик. Сергiй ЧЕКАРАМIТ
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ВитраТ на учасТь збiрноТ команди MicTa Обухiв з кiкбоксингу у Кубку УкраТни з

кiкбоксинry <ICKA>>, IП ранг та на Всеукраiнських змаганнях з кiкбоксингу
<<Iскд>>, якi вiлбудуться з 30 вересня по 03 жовтня202l року в м. XapKiB

l. Транспортнi послуги 30 000 грн.

Всього: 30 000 грн.

(трилчять тисяч гривень 00 коп.)

Начальник вiддiлу молодi,

фiзичноi культури та спорту
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi
MicbKoi ради КиiвськоТ областi Сергiй ЧЕКАРАМIТ


