
ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНдВЧИЙ KOMITBT

розпоряджвнняN9 //rl

MicTo Обухiв

про участь на кубку Мирона III з пауерлiфтингу та окремих вправ

Згiдно з Положенням про проведення кКубку Мирона III з пауерлiфтинry та

окремих вправ), затвердже"rй Пр.rидентом KoMiTeTy пауерлiфтингу УкраТни Воробей

Б.ю. та мiською цiпuоuоо програмою розвитку молодiжноI полiтики, фiзичнот

культури i спорту на територii Обухiвськоi MicbkoT територiальноi громади на 202|-

2Ь25 роки, ,ur".рд*еною рiшЪнням Обухiвськоi мiськоi Ради Киiвськоi областi J\b 68-3-

VIII Ъiд 24,|2.2020, в новiй редакцii' затвердженiй рiшенням Обухiвськоi MicbKoi Ради
Киiвськоi областi M254-9-VIII вiд 22.04.2021, вiдповiдно до пiдпункту 9 пункту ка>

cTaTTi З2, пункry 20 частини 4 статгi 42 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування

в YKpaiHi>

1. Вiддiлу молодi, фiзичноi культури та спорту Виконавчого koMiTery Обухiвськоi

MicbKoij Ради спiлiно з Комунальним закJIадом ОбухiвськоТ мiськоI ради KI_\eHTp

фiзичногО здоров'Я населеннЯ <Спорт для Bcix> забезпечити участь збiрноТ

поrurд" MicTa Обухiв з пауерлiфтингу 18 вересн я 2021 року на кубку Мирона III з

пауерлiфтингу та окремих впр&вlt

2. Затвердити кошторис витрат на участь збiрноi команди MicTa Обухiв з

пuу.рпi6rингу на кубку Мирона III з пауерлiфтингу та окремих вправ, 18 вересня

2021 рокУ м. Миронiвка КиiвськоI обласТi, що додасться,
з. Фiнансовому управлiнню Виконавчого koMiTery Обухiвськоi Micbkoi Ради

профiнан.у"ur" видатки вiдповiдно до затвердя<еноТ MicbKoi цiльовоi Програми

розвиткУ молодiяtноi полiтики, фiзичноi культури i спорry на територii

Ьбухiвськоi MicbKoT територiальноi громади на 2021-2025 роки, 3атвердженою

рiшенням ОбухiвськоI йiськоi ради КиiЪськоi областi Ng 68-3-VIII вiд 24.I2.2020,B

новiй р.дuпrriт, затвердх(енiй рiшенням'обухiвськот мiськоi Ради Киiвськоi областi

M254-9-VIII вiд 22.04.2021 та згiдно iз затвердженим кошторисом.

4. КонтролЬ за виконанняМ даногО розпорядження покJIасти на заступника

Обухlвського мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ОбухiвськоТ

мiськоi ради ЩельорУ а Васильовича.

Обухiвський Micb

вик. Сергiй ЧЕКАРАМIТ

Вiд 16-з21_2021 року

Олександр ЛЕВЧЕНКО
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Витрат на
Мирона

1. Транспортнi послуги

Начальник вiддiлу молодi,

фiзичноi культури i спорту
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi
MicbKoT ради Киiвськоi областi

iIL ,ruy.prriqr""ry та окремих вправ, Ш вересня202|
м. Миронiвка Киiвськоi областi

Затверлжую

хiвський мiський голова

,Олександр ЛЕВЧЕНКО

/Ё C.Q'. 2021 року

на кубку
року в

4 000 грн.

Всього: 4 000 грн.

(чотири тисячi гривень 00 коп.)

Сергiй ЧЕКАРАМIТ
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