
ОБУХIВСЪКА MICЬKA РАДА
киiвсъкоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ КОМIТЕт

розпоряджtЕнняль ЭЗg
MicTo Сбухiв

про участь у кубку Киiъськот областl з плавання серед спортсменiв з ураженням опорно-
рухового апарату" порушенням зору, порушенням розумового та фiзичrrого розвитку та
порушенням слуху.

ЗГiДНО З ПОЛОЖеННЯМ uПРО Проведечня кубку КиiЪськоТ об;rастi з ллевачIrя серед
спортсменiв з ураженням опорнс-рухо\всго апарату, порушенч.qм З )ру, по9ушення
розумового та фiзичного розвI,tткУ та поDушенням слуху)). затвеDдже l( го ,]at а-]ьником
киiъського регiонального центру фiзичгiот культури i спорту iнва,riдiг klltBacllopTl) Т&
мiською цiльовою Програмою розвитку молодiжноi полiтики. фiзичноi *уrr"ryр" i
спорту на територii ОбухiвськоТ MicbKoT територiа.гrьноi громади на 202|-2025 рЪпr,
затвердженою рiшенням ОбухiвськоI MicbKoi оади Киiвськоi областi Nq 68-3-VIII вiд
24.I2.2020. в новiй редакlдiТ, затвердженiй рiшенням Обухiвськоi MicbKoT ради КиiЪськоТ
обrrастi .I\ъ254-9-VIIi вiд 22.a4.2|J2i. вiдцовiдно до пiдпункгу 9 пункту <<а>> cTaTTi з2,
пункту 20 частини 4 статгi 42 Закону УкраТни uПро мiсцеве самоврядуван}ш в УкраiЪi>
l. tsiддiлу молодi, фiзичноi культури та спорту Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoT ради забезпечити участь збiрноТ команди MicTa Обухiв 18 листоп ада 202l року укубку Киiъськоi областi з плавання серед спортсменiв з ураженням опорно-рухового
апарату_ порушенням зору. посушенt{ям розумового та фiзичнэг,о Dоэвитку та
порушенням слуху.
2. Затвердити кошторис витрат на участь у кубку Китвськоi об:tастl з плLiван]rя серед
спортсменiв з ураженням опорно-рухового апарату, порушенням зору, пооушенням
розумового та фiзичного розвитку та порушенням слуху який вiдбудегься l8 "цистопада202l року в м. Бровари, Киiвськоi областi, що додаеться.3. ФiнансовомУ управлiнню Виконавчого KoMiTeTY Обухiвськоi MlcbKcT F.адипрофiнансувати видатки вiдrrовiдно дiо затверджеl-tоТ MicbKoT цi,,t:,овсi Програми
розвитку молодiжноТ полiтики, фiзичноТ кульryри i спорту на теритrlрii Обухiвськоi
MicbKoi територiа;rьноТ громади на 2021-2025 роки, затвердженою рiшенrUIм Обухiвськоi
мiськоi РаДи КиТвськоi областi Jъ 68-3-VIII вiд 24,|2.2020, в новiй редакцii, затвЬрдженiй
рiшенням Обухiвськоj' MicbKoT ради КиiЪськоТ областi M254-9-VIII вiд 22.04.'202l та
згiлно iз за,гвердженим кошторисом,

Вiд -// -// 2021 року

4. Контроль за виконанням даногtl
Обухiвськоr,о мiського tолови з ]Iитань
MicbKoi ради AHToHiHy ШЕВЧЕНко

розIIоряджеt{ня покласти на зеступника
дiяльностi врtконавчих op;-aHiB Обlхiвськоi

Заступник MicbKo
з питань дiяльн
ОбухiвськоТ Micb

'дентиаl""\_ 
_ / ý

,{одйз62Ь;Dl-х

ъf,,*7'$io уD
вик. Свiтлана БОН[А

VIаксииВ!I}Г'еВ



рджую

ького голови

и),{ вяхIрСв
-ZZ ZcZ ]]оку

кошторис
витрат на участь у кубку Киiвськот областi з плавання серед спортсменiв з уражеrjням

опорно-рухового апарату, порушенняN: зору, irорушенням розумового та фiзичэсlго
розвитку та порушенням слуху якиЙ вiдбудеться 18 листопада2021 року в м.

Бровари, Киiвськоi областi

1. Транспортнi послуги
rчr.Обухiв - м.Бровари - м.Обухiв 3 500 грн.

Всього: 3 500,0Gгрн.

(три тисячi п'ятсот грkiвень 00 коп.)

Начальник вiддiлу молодi,
фiзичноТ культури та спорту
Виконавчого KoMiTeTy Обух iBcbKoT
мiськоi ради КиТвськоi областi € r?'-свiтлана БоншрЕнко


