
УКРАЇНА
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 червня 2021 року Валки № 229

Про затвердження складу 
учасників футбольної команди 
«Маяк-Валки», відшкодування 
витрат учасникам команди на 
проведення навчально- 
тренувальних зборів 15 та 
16 червня 2021 року та на участь 
у змаганнях 19 червня 2021 року 
в рамках проведення Чемпіонату 
Харківської області серед 
аматорських команд з футболу 
сезону 2021 року

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, 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», Регламент Чемпіонату Харківської 
області по футболу спортивних сезонів 2018-2022 років, Доповнення до 
Регламенту обласних змагань з футболу серед аматорських команд спортивних 
сезонів 2018-2022 років, Календар Чемпіонату Харківської області з футболу 
серед аматорських команд сезону 2021 року та розглянувши подання тренера 
футбольної команди «Маяк-Валки» м. Валки В.ДЕТЮКА від 22.06.2021:

1. Затвердити склад учасників футбольної команди «Маяк-Валки» у 
навчально-тренувальних зборах 15 та 16 червня 2021 року та у змаганнях 
19 червня 2021 року в рамках проведення Чемпіонату Харківської області серед 
аматорських команд з футболу сезону 2021 року у кількості 13 осіб (додається).
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2. Затвердити кошторис відшкодування витрат учасникам команди на 
проведення навчально-тренувальних зборів 15 та 16 червня 2021 року та на 
участь у змаганнях 19 червня 2021 року у рамках проведення Чемпіонату 
Харківської області з футболу серед аматорських команд сезону 2021 року 
(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 голови з питань діяльності виконавчих органів Ольгу БОРЩ.

Валерій СКРИПНІЧЕНКО



Розпорядження міського голови 
від 23 червня 2021року № 229

СКЛАД
учасників футбольної команди «Маяк-Валки» (м. Валки) 

у навчально-тренувальних зборах 15 та 16 червня 2021 року та 
у змаганнях 19 червня 2021 року в рамках проведення Чемпіонату 

Харківської області з футболу серед аматорських команд сезону 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

№
з/п

Прізвище, ім’я по батькові ІПН

Тренери
1. Супрун Віталій Павлович

2. Детюк Віктор Петрович
Гравці

3. Банніков Ігор Андрійович
4. Бердник Антон Андрійович
5. Жван Андрій Володимирович
6. Завада Владислав Ігоревич
7. Коверя Руслан Андрійович
8. Колесник Дмитро Павлович

9. Крикун Андрій Миколайович
10. Крикун Володимир Миколайович
11. Олійник Олександр Миколайович —

12. Теряєв Андрій Володимирович
13. Цимбал Данило Вячеславович

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

Ірина Турчин (05753) 5 24 04

Ольга БОРЩ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 23 червня 2021року № 229

КОШТОРИС 
відшкодування витрат 

учасникам футбольної команди «Маяк-Валки» (м. Валки) 
у навчально-тренувальних зборах 15 та 16 червня 2021 року та 

у змаганнях 19 червня 2021 року в рамках проведення Чемпіонату 
Харківської області з футболу серед аматорських команд сезону 2021 року

Місце проведення м. Валки (навчально-
тренувальні збори) 
смт. Золочів (змагання)

Дата проведення 15 та 16 червня
2021 року -  навчально- 
тренувальні збори
1 О н р п ч и о  9  т  1 _19 червня 2021 року ■ 
змагання

Відповідальна особа В.ДЕТЮК, тренер
футбольної команди 
«Маяк-Валки»

Код програмної класифікації видатків

Код економічної класифікації видатків

№
з/п

Види витрат Кількість
осіб

Кількість
ДНІВ

Вартість 
в день

Всього

1. Харчування учасників навчально- 
тренувальних зборів (тренери)

2 2 355,00 1420,00

2. Харчування учасників навчально- 
тренувальних зборів (гравці)

11 2 500,00 11000,00

3. Харчування учасників змагань 
(тренери)

2 1 355,00 710,00

4. Харчування учасників змагань 
(гравці)

11 1 500,00 5500,00

ВСЬОГО: 18630,00

Всього за кошторисом: 18630 грн. 00 коп. (Вісімнадцять тисяч шістсот 
тридцять) грн. 00 коп.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Ольга БОРЩ

Ірина Турчин (05753) 5 24 04


