
ОБУХIВСЪКА MICЬKA РАДЛ
киiвсъкоi оБлАстr

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

р о з п о ря д}к Е II II rI лъ -r7"
вiд ,/6, r'l. 202l року мiсто Обухiв

Про участь у ВсеукраiЪському Typltipi
серед юнакiв з Таеквон-До I.Т.Ф. м. !нiгtро.

Згiдно з Регламентом uПро tIроведення 13сеукраТнського ,гурlлiру серед юнакiв з
Теаквон-!о I.Т.Ф>, затвердженим flрезидеrlr,ом l'O <<Фе/tсраltiя 'I'acKBoll-/lO l.'I'.Ф.
УкраiЪо, керiвником фiлiТ ГО <Федерацiя 'I'aeKBoH-l{o I.'Г,Ф. УкраТrlи в

Щнiпропетровськi областi> та MicbKoto цiльовоrо Програмою розвитку мо.llолiжrtоТ
полiтики, фiзичноi кульryри i спорту на територiТ ОбухiвськоТ мiськоТ,гериr,орiальноТ
Громади на 2021-2025 роки, затвердженою рiшrенням ОбухiвськоТ MicbKoT ра/Iи
КиТвськоТ областi J\Ъ 68-3-VIII вiд 24J22020 зi змillами вi.llгtоlзiдlrо ;lo lli7lrlуllк,гу 9
пункту ((а)) cTaTTi 32, пункту 20 частини 4 cTaTTi 42 Закогlу УкраТни кIIро мiсttсlзс
самоврядування в YKpaTHi>

1. Вiддiлу молодi, фiзичноТ культури та спорту [Jикоttавчого KoMiTeTy
ОбухiвськоТ MicbKoT рали спiльно з Комунальним закладом ОбухiвськоТ MicbKoT рали
<I_{eHTp фiЗичного здоров'я населення <Спорт llля llcix>> забезrtс.tиl,и y,rllq",,,, збiрrrоТ
команди MicTa Обухiв з Таеквон-Дс. l9-21 лисгоrrада 202l року у I}ccyKpai'ltcbKoMy
TypHipi серед юнакiв з Таеквон-!о I.Т.Ф, м. fllriпро, I]yJI. I laбeperKlra I lерсмоl-и, 40а,

2. Затвердити кошторис витрат на участь збiрноТ команди MicTa Обухiв з
Таеквон-!о 19-21 листопада 2021 року у BceyKpaTlrcbKoMlz ,гурtriрi cepeJl юllакiв з

Таеквон-!о I.Т.Ф, м. Щнiпро, ЩнiпропетровськоТ облас,гi, IIIo до./tас,гься.
3. Фiнансовому управлiнню ВикогIавчого KoMiT,eT,lu ОбухiвськоТ MicbKol' ра,I1и

профiнансувати видатки вiдповiдно до затверджеttоТ MicbKoT tli.llLoBoT IIроl,рами
розвитку молодiжноi полiтики, фiзичноТ культури i спорту на тepитopiT ОбухiвськоТ
MicbKoi територiальноТ громади на 20,21-202.5 роки, 'затверлжеIlоIо рitltсttllям
ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиiЪськоТ облас,гi Л'9 бВ-3-VIII вiд 24.12.2020 зi змillами lа
згiдно iз затверлх{еним коttIторисом.

4. Контроль за виконанням цього розrlоря/(же}lня tlокласl,и rla засl,уllIIика
мiського голови з питань дiяльtлостi виконавLIих opl,arliB ОбухiвськоТ MicbKoT раitи
Володимира I_{ЕЛЬОРУ.
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витраТ на участЬ збiрноТ команди MicTa Обухiв з Таецвон-До 19-2| листопада202|

рокУ у ВсеукРаiЪськомУ rypHipi сереД юнакiВ з Таеквон-До I.Т.Ф,
м. .Щнiпро

1. Транспортнi послуги
м.Обухiв - м..Щнiпров- м.Обухiв 25 000 грн.

Всього: 25 000,00грн.

(двадцять п'ять тисяч гривень 00 коп.)

Начшtьник вiддiлу молодi,

фiзичноi культури та спорту
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi
MicbKoi ради КиiвськоI областi Свiтлана БОНДАРЕНКО(
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