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УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 червня 2021 року Валки № 222

Про проведення 
навчально-тренувальних зборів 
та участь футбольної команди 
«ДЮСШ» м. Валки у літньому 
турнірі «Chornomorsk Cup -  2021» 
з футзалу сезону 2020-2021 p.p. 
серед юнацьких команд (U-16)

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 Банківській 
територіальній громаді на 2021 -2023 роки, затверджену рішенням IV сесії 
VIII скликання Банківської міської ради від 14 січня 2021 року № 77, Рішення 
VIII сесії VIII скликання Валківської міської ради від 21 квітня 2021 року «Про 
затвердження Порядків та грошової норми витрат на забезпечення 
харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення 
учасників, які представляють Валківську міську територіальну громаду у 
спортивних заходах місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного 
рівнів за рахунок місцевого бюджету», Положення про проведення літнього 
турніру «Chornomorsk Cup -  2021» з футзалу сезону 2020-2021 p.p. серед 
юнацьких команд (U-16) та розглянувши лист Комітету дитячо-юнацького 
футзалу Асоціації футзалу України від 17.05.2021 №197:

1. Провести навчально-тренувальні збори 17, 18, 22 та 23 червня 2021 року 
та забезпечити участь у змаганнях 27, 28, 29 та ЗО червня 2021 року футбольної 
команди «ДЮСШ» м. Валки у літньому турнірі «Chornomorsk Cup -  2021» з 
футзалу сезону 2020-2021 p.p. серед юнацьких команд (U-16).

2. Затвердити склад учасників футбольної команди «ДЮСШ» м. Валки у 
навчально-тренувальних зборах та у літньому турнірі «Chornomorsk Cup -  
2021» з футзалу сезону 2020-2021 p.p. серед юнацьких команд (U-16) 
(додається).

3. Затвердити кошторис витрат на проведення навчально-тренувальних 
зборів та на участь футбольної команди «ДЮСШ» м. Валки у літньому турнірі



«Chomomorsk Cup -  2021» з футзалу сезону 2020-2021 p.p. серед юнацьких 
команд (U-16) (додається).

3. Відділу бухгалтерського обліку міської ради (Наталія ЗЯГУН) здійснити 
перерахування коштів на карткові рахунки учасникам команди.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського го л о в у  ̂ ^^ь^ціяльності виконавчих органів Ольгу БОРЩ.

К  Л І С  А * \

Міський го Валерій СКРИПНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 15 червня 2021 року № 222

СКЛАД
учасників футбольної команди «ДЮСШ» м. Валки у навчально- 

тренувальних зборах та у літньому турнірі «Chornomorsk Cup -  2021» 
з футзалу сезону 2020-2021 p.p. серед юнацьких команд (XJ-16)

№
з/п

Прізвище, ім’я по батькові ІПН

Гравці
1. Наку Анатолій Іванович
2. Коденко Матвій Володимирович
3. Кобзар Богдан Олександрович
4. Коверя Роман Володимирович
5. Корсун Богдан Романович
6. Детюк Олександр Вікторович
7. Ткачьов Віталій Сергійович
8. Подпорінов Ярослав Анатолійович
9. Байрачний Максим Сергійович
10. Сиротенко Данііл Олександрович
11. Рисований Артем Романович
12. Лісовин Максим Володимирович
13. Семененко Роман Сергійович
14. Новосел Артем Віталійович

Тренери
15. Детюк Віктор Петрович
16. Кузнецов Юрій Ігоревич

Заступник міського голови з питань ^  /
діяльності виконавчих органів ради СиМУу Ольга БОРЩ

Ірина Турчин (05753) 5 24 04



Розпорядження міського голови 
від 15 червня 2021року № 222

КОШТОРИС
витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та 

на участь футбольної команди «ДЮСШ» м. Валки у літньому турнірі 
«Chornomorsk Cup -  2021» з футзалу сезону 2020-2021 p.p. 

серед юнацьких команд (U-16)

м. Валки (навчально- 
тренувальні збори) 
м. Чорноморськ (змагання)

17,18, 22 та 23 червня 2021 
року -  навчально- 
тренувальні збори 
27, 28, 29 та 30 червня 2021 
року -  змагання

В.ДЕТЮК, тренер 
футбольної команди 
«ДЮСШ» м. Валки

Код програмної класифікації видатків

ЗАТВЕРДЖЕНО

Код економічної класифікації видатків

№
з/п

Види витрат Кількість
осіб

Кількість
днів

Вартість
вдень

Всього

1. Харчування учасників навчально- 
тренувальних зборів (тренери)

2 4 300,00 2400,00

2. Харчування учасників навчально- 
тренувальних зборів (гравці)

14 4 355,00 19880,00

3. Харчування учасників змагань 
(гравці)

14 4 355,00 19880,00

ВСЬОГО: 42160,00

Всього за кошторисом: 42160 грн. 00 коп. (Сорок дві тисячі сто шістдесят) 
грн. 00 коп.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

Ірина Турчин (05753) 5 24 04

Ольга БОРЩ

Місце проведення

Дата проведення

Відповідальна особа


