
ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

розпоряджЕнняNь -Б'6'

Вtд Рý, ,//, 2021 року MicTo Обухiв

про участь у вiдкритому Клубному чемпiонатi Украiни з TeHicy настiльного

сезону 202|-2022 poKiB

Згiдно з Положенням про проведення <Вiдкритого чемпiонаry УкраТни з TeHicy

настiльного сезону 202|-2021poKiB>, затвердженим заступником MiHicTpa молодi та

спорту Украiни та MicbKolo цiп"овою Програмою розвитку молодiжноi полiтики,

фiзичноi культури i спорту на територii Обухiвськот мiськоi територiаlrьноI громади на

202|-2о25роки, затвердженою рr-.rr""' ОЪухiвськоТ MicbKoT Ради КиiвськоТ областi Ns

68-3-чШ вiд24.|2.2О20, в новiй редакцii, затвердженiй рiшенням Обухiвськоi мiськоi

РадИ Киiвськоi областi J\b254-9-VIII вiД 22.о4.2о21, вiдповiдно до пiдпункту 9 гtункry

((а) статгi 32, пункту 2О частини 4 статгi 42 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве

самоврядування в УкраiЪi> ___ _:_л_-_ f\Гл,,-.i^л..г ..

1. Вiддiлу молодi; фiзичноi культури та спорту Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi

MicbKoi РадИ спiлiнО з КомунальниМ закJIадоМ ОбухiвсьКоТ MicbKoi ради <Щентр

фiзичногО здоров'Я населеннЯ <СпорТ длЯ Bcix> забезпечити участь збiрноТ

команди мiста-Обухiв з настiльного ieHicy у вiдкритому Клубному чемпiонатi

Украiни з TeHicy настiльного .сезону 202|-2022 poKiB який вiдбудеться з 05

листопада по 07 п".rо,,uда 2021 року в м, Умань, ЧеркаськоТ областi,

2. Затверлити кошторис витрат на y.ru.ru збiрноi команди MicTa Обухiв з настiльного

TeHicy у вiдкритоrу Кпуъному чемпiонатi Укратни з TeHicy настiльного сезону

2l21-2022poni" з 05 листопада по 07 листопада2О2| року в м, Умань, Черкаськоi

областi, додаеться.
3. ФiнансовомУ управлiнню Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi MicbKoT Ради

профiнан.уuur" urдurп, вiдповiдно до затвердхсеноТ MicbKoi цiльовоТ Програми

розвитку молодiжноi полiтики, фiзичноi культури i спорту на територiТ

Ьбухiвськоi мiськоi територiальноi громади gа 202t-2025 роки, затвердженою

рiшенням Обухiвськоi йiськоТ Ради Киi'вськоi областi Jф 68-3-VIII вiд 24,|2,2020, в

новiй редакцiт, затвердженiй рiшенням Обухiвськоi Micbkoi ради Китвськот областi

J\b254_9-VIII вiд 22.04.2021 та згiдно iз затвердженим кошторисом,

4. контроль за виконанн"_ц;,,д?п*9lQ розпорЯД1:11] ::y.i:]:_":,i ;:::T:::x
MicbKoi ради Вяхiрева Ма

Обухiвський мiський голова

вик. Свiтлана БОНЩаГВНфýýЗЩИ

олександр ЛЕВЧЕНКо



кошторис
витрат на r{асть збiрноi команди MicTa Обухiв з настiлъного TeHicy у вiдкритому

Клубному чемпiонатi Украiни з TeHicy настiльного сезонУ 2021,2022 рокИ ,якиЙ

вiдбудеть."Ъ 0S листопада по 07 листопада 2О21 року в м. Умань, Черкаськоi областi

1. Транспортнi послуги

Начальник вiддiлу молодi,

фiзичноi культури та спорту
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi
мiськоI ради Киiвськоi областi

Затверджую

кий мiський голова

ксандр ЛЕВЧЕНКО

Xn\" 9 //. 2021року

15 000 грн.

Всього: 15 000

(пОятнадцять тисяч гривень 00 коп.)

/,-. /.-L---/// /,/ ///}'( Свiтлана БоНДАРЕНко( .t'/


