
ОБУХIВСЬКЛ MICЬKA РАДЛ
киiвсъкоi оБллстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

розпорядхtЕннялъ jT

вiд ,},l. с'Ц. 2О22 року MicTo Обухiв

Про гrроведення вiдкритого чемпiонату
Житомирськоi областi з Таеквон - До IТФ
серед дiтей, юнакiв та юнiорiв

Вiдповiдно до пiдпункту 9 пункту (а) cTaTTi 32, пункту 20 частини 4 cTaTTi

42 Закону УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, MlicbKoi цiльовоТ
Програми розвитку молодiжноТ полiтики, фiзичноТ культури i спорту на

територiТ ОбухiвськоТ MicbKoT територiальноТ громади на 2021-2025 роки,
затвердженоi рiшенням Обухiвськоi MicbKoT ради КиТвськоТ областi
J\'9 501-18-VIII вiд |7.12.2021 (зi змiнами) та положення uПро проведення
вiдкритого чемпiонату ЖитомирськоТ областi з Таеквон-До IТФ серед Дiтей,
юнакiв та юнiорiв>

1. Затвердити кошторис витрат на участь команди MicTa Обухiв У

вiдкритому чемпiонатi Житомирськоi областi з Таеквон-До IТФ серед дiтей,
юнакiв та юнiорiв, 25,02.202],t року та 26,02.2022 року в м. }Китомир, що
додаеться.

2, Фiнансовому управлiнню Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT

ради профiнансувати видатки вiдповiдно до затвердженоТ VIicbKoT цiльовоТ
Програми розвитку молодiжноi полiтики, фiзичноi культури i спорту на

територiТ ОбухiвськоТ MicbKoi територiальноТ громади на 2021-2025 рокИ,
затвердженоТ рiшенням Обухiвськоi MicbKoT ради КиiвськоТ областi

лг9 501- 1 8-VIII вiд 17 .l2.202l (зi зйiнами) та згiдно iз затвердженим

кошторисом.
З. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника

мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв Обухiвськоi MicbKoT

ради Киiвськоi областi мира ЦЕЛЬОРУ.

Заступник MicbKo
з питань дiяль
Обухiвськоi Mic .ь-У л+

зЬ пй

вик. Свiтлана БОНДАРЕНКО

Максим ВяхIР€В



За,гверлж_чrо

ник мlського гоJrови

м ВЯХIР€В

2022 року

кошторис
витрат на участь команди MicTa Обухiв у вiдкритому чемпiонатi

ХtитомирськоТ областi з Таеквон-Що IТФ серед дi,гей, юtlакiв та юнiорiв,
25.02.2022 року та 26.02.2022 року в м. Житомир

1. Трансгrортнi послуги

м.Обухiв - м. }Китомир - м. Обухiв 9250 грн.

Всього: 9 250,00грн.

(дев'ять тисяч двiстi п'ятдесят гривень 00 коп.)

Начальник вiддiлу молодi,

фiзичноi культури та спорту
В иконавчого KoMiTeTy Обухi вськоТ
MicbKoi ради КиiвськоТ областi

/
Свiтлана БОНДАРЕНКО

1//


