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УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 травня 2021 року Валки № 204

Про участь команди 
Валківської міської 
територіальної громади 
у II (обласному) етапі 
Всеукраїнської спартакіади 
серед регіональних команд 
державних службовців та 
посадових осіб місцевого 
самоврядування

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи Програму розвитку фізичної культури і спорту, 
молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Валківській 
територіальній громаді на 2021 -2023 роки, затверджену рішенням IV сесії 
VIII скликання Валківської міської ради від 14 січня 2021 року №77, лист 
начальника Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної 
державної адміністрації Костянтина АНАНЧЕНКА від 22.04.2021 №01-30/1000:

1. Прийняти участь команді Валківської міської територіальної громади у 
II (обласному) етапі Всеукраїнської спартакіади серед регіональних команд 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 29 травня 
2021 року.

2. Затвердити кошторис витрат на участь команди Валківської міської 
територіальної громади у II (обласному) етапі Всеукраїнської спартакіади серед 
регіональних команд державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування 29 травня 2021 року (додається).

3. Відділу з питань молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Ірина 
ТУРЧИН) підготувати усі необхідні документи для подальшого укладання 
договорів та проведення розрахунків відповідно до затвердженого кошторису.

4. Відділу бухгалтерського обліку міської ради (Наталія ЗЯГУН) провести 
відповідні розрахунки відповідно до затвердженого кошторису.
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5. Відповідальність за проведення заходу покласти на головного 
спеціаліста відділу з питань молоді, фізичної культури та спорту міської ради 
Ірину ТУРЧИН.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ольгу БОРЩ.

Валерій СКРИПНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 17 травня 2021 року № 204

КОШТОРИС
витрат на участь команди Валківської міської територіальної громади у II 
(обласному) етапі Всеукраїнської спартакіади серед регіональних команд 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
29 травня 2021 року

м. Харків (легкоатлетичний 
манеж та стадіон КЗ 
«КДЮСШ «ХТЗ» ХОР»)

29 травня 2021 року

І.ТУРЧИН, головний 
спеціаліст відділу з питань 
молоді, фізичної культури та 
спорту міської ради

Код програмної класифікації видатків

Код економічної класифікації видатків

Місце проведення

Дата проведення 

Відповідальна особа

№
з/
п

Види витрат Кількість Вартість Всього

1. Футболка сувенірна 25 410,00 10250,00

2. Перевезення пасажирів 19 2500,00 2500,00
ВСЬОГО: 12750,00

Всього за кошторисом: 12750 грн. 00 коп. (Дванадцять тисяч сімсот 
п’ятдесят) грн. 00 коп.

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів Ольга БОРЩ

Ірина Турчин (05753) 5 24 04


