
ОБУХIВСЪКА МIСЪКА РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

розпорядхtЕнн ялъ ftj-
вiд ,12. /Х. 2021 року

Про участь у вiдкритому чемпiонатi КиТвськоi обл4стi
серед спортсменiв з урa>кенням опорно-рухового
порушенням розумового та фiзичного розвитку.

MicTo Обухiв

з плавання <Новорiчнi старти>
апараry, порушенням зору,

Згiдно з Полох<енням uПро проведення вiлкритого чемпiонату Киiвськоi областi з

плавання кНоворiчнi старти>) серед спортсменiв з ураrкенням опорно-рухового апарату,
порушенням зору, порушенням розумового та фiзичного розвитку)>, затвердженого
начаJIьником Киiвського регiона,чьного ценlру фiзичноi кульryри i спорту iнвалiдiв
<Iнваспорт>, Мiською цiльовою Програмою розвитку молодiхсноi полiтики, фiзичноi
культури i спорту на територii Обухiвськоi MicbKoT територiальноТ громади на 2021r-

2025 роки, затвердженою рiшенням Обухiвськоi MicbKoT ради Киiвськоi областi JЮ 68-3-
VIII вiд 24,|2.2020 зi змiнами, та вiдповiдно до пiдпункту 9 пункту <а> cTaTTi 32,
пункту 20 частини 4 cTaTTi 42 Закону УкраТни кПро мiсцеве самоврядування в Украiнi>

l. Вiддiлу молодi, фiзичноТ культури та спорту Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoi ради забезпечити участь команди MicTa Обухiв 22-23 грулня 2021 року у
вiдкритому чемпiонатi КиIвськоТ областi з плавання <FIоворiчнi старти>) серед
спортсменiв з ураженням опорно-рухового апарату, порушенням зору, порушенням

О""Ъ"ЪТ;""]i#;"lЖffi"."1Y;;", 
на участь у вiдкритому чемпiонатi киiвськоi

областi з плавання кНоворiчнi старти>) серед спортсменiв з ураженням опорно-

рухового апарату, порушенням зору, порушенням розумового та фiзичного розвитку
22-23 грудня 2021 року в м. Бровари, КиТвськоТ областi.

3. Фiнансовому управлiнню Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради
профiнансувати видатки вiдповiдно до затвердrкеноТ Мiськоi цiльовоТ Програми

розвитку молодirкноi полiтики, фiзичноТ культури i спорту на територiТ Обухiвськоi
мiськоi територiальноi громади на 202|-2025 роки .та згiдно iз затверджениNI
кошторисом.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
ОбухiвськоТОбухiвського мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв

MicbKoT ради AHToHiHy ШЕl,ВЧЕНКО.
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Обухiвський м Олександр ЛЕВЧЕНКО



Затверджую

хiвський мiський голова

Олександр ЛЕВЧЕНКО

./2 Ц,2021 року

коштор

витрат на участь у вiдкритому чемпiонатi КиiвськоТ областi з плаваннЯ

кноворiчнi страти> серед спортсменiв з ураженням опорно-рухового апарату. порушенням

зору, порушенням розумового та фiзичяого розвитку
22-23 грудня 2021 року в м. Бровари, КиТвськоТ областi

Транспортнi послуги

м.Обухiв - м.Бровари - м.Обухiв 7 000 грн.

Всього: 7 000,00грн.

(ciM тисяч гривень 00 коп.)

Начальник вiддiлу молодi,

фiзичноТ культури та спорту
Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoi ради Киiвськоi областi
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