
УКРАЇНА
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 червня 2021 року Валки № 230

Про проведення Чемпіонату 
Валківської міської 
територіальної громади з 
паркового волейболу (4x4) 
серед аматорських команд 
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»:

1. Провести Чемпіонат Валківської міської територіальної громади з 
паркового волейболу (4x4) серед аматорських команд сезону 2021 року з 26 
червня 2021 року по 07 серпня 2021 року.

2. Затвердити Порядок проведення Чемпіонату Валківської міської 
територіальної громади з паркового волейболу (4x4) серед аматорських команд 
сезону 2021 року (додається).

3. Затвердити склад суддів для арбітражу матчів Чемпіонату Валківської 
міської територіальної громади з паркового волейболу (4x4) серед аматорських 
команд сезону 2021 року (додається).

4. Затвердити кошторис витрат на проведення Чемпіонату Валківської 
міської територіальної громади з паркового волейболу (4x4) серед аматорських 
команд сезону 2021 року (додається).
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5. Відділу бухгалтерського обліку міської ради (Наталія ЗЯГУН) провести 
відповідні розрахунки відповідно до затвердженого кошторису.

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

Міський голо Валерій СКРИПНІЧЕНКО

М-0 ШЫ-5 7 /
• О '



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 23 червня 2021року № 230

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 
Чемпіонату Валківської міської територіальної громади з паркового 

волейболу (4x4) серед аматорських команд 
сезону 2021 року

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Чемпіонат Валківської міської територіальної громади з паркового 
волейболу 4x4 серед аматорських команд (далі -  Чемпіонат) є відкритим 
змаганням серед волейбольних команд Валківської міської територіальної 
громади.

1.2. Метою проведення Чемпіонату є:
- сприяння подальшому розвитку волейбольного руху у Валківській 

міській територіальній громаді;
- стимулювання створення волейбольних спільнот, команд і клубів;
- підвищення рівня майстерності гравців, які беруть участь у Чемпіонаті;
- створення стимулів і умов для підготовки молодих спортсменів;
- сприяння розвитку спортивної інфраструктури, створення комфортних і 

безпечних умов для учасників змагань і глядачів.
1.3. Організаторами Чемпіонату є:
- Валківська міська рада Богодухівського району Харківської області;
- КУ «Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»» Валківської 

міської ради Богодухівського району Харківської області;
- громадська ініциативна група «Валківський волейбольний клуб»;
Безпосередню організацію змагань у рамках Чемпіонату здійснює

Оргкомітет з числа працівників КУ «Центр фізичного здоров'я населення 
«Спорт для всіх» та громадської Ініциативної групи «Валківський 
волейбольний клуб».

Контроль організації та проведення змагань Чемпіонату здійснює 
Валківська міська рада.

1.4. Учасники Чемпіонату.
1.4.1. До участі у Чемпіонаті допускаються всі команди, які подали заяву 

та заявки на участь і виконали встановлені вимоги. Кількість команд-учасників 
Чемпіонату не обмежена.

1.4.2. Участь кожної з команд у кожному зі змагань Чемпіонату означає її 
беззаперечну згоду з нормами цього Порядку проведення.

1.4.3. Команда не може змінити свою назву протягом сезону, так само як і 
клуб, який вона представляє.



РОЗДІЛ II. УМОВИ УЧАСТІ У ЧЕМПІОНАТІ

2.1. Заявочна документація та статус учасників

2.1.1. Підставою для участі у Чемпіонаті е подана від представника 
команди заява на участь у чемпіонаті та оформлений заявочний лист 
встановленого зразка, що включає склад гравців та офіційних осіб команди, 
який необхідно подати до 25 червня 2021 року включно;

2.1.2. Кількість осіб, які мають статус гравця, не може перевищувати 12 в 
заявочному листі однієї команди. Кількість офіційних осіб:

- Керівник, тільки 1 особа;
- Тренер, не більше 2-х осіб;
- Представник команди, не більше 2-х осіб.
2.1.3. У кожному конкретному матчі в будь-якій команді перебувати на 

майданчику можуть лише гравці включені до заявочного листа команди, 
внесені до протоколу відповідного матчу як гравці і тренери команди.

2.1.4. Гравець, включений до заявочного листа однієї з команд, не може 
одночасно бути присутнім як гравець у заявочному листі іншої команди.

2.1.5. Будь-які зміни складу гравців у заявочному листі команди можливі 
виключно до моменту початку жеребкування.

2.1.6. Календар змагань у рамках Чемпіонату передбачає наявність певного 
проміжку часу для зміни складу гравців кожної з команд («трансферного 
вікна»).

2.1.7. Додавання гравців може здійснюватися тільки з подачі Керівника 
команди;

2.1.8. Вилучення гравця зі складу команди здійснюється у вигляді заяви з 
подачі Керівника команди або за власним бажанням самого гравця під час 
«трансферного вікна».

2.1.9. Підставою для заліка в актив присутності гравця на грі є тільки 
оформлений протокол (випадки неявки команди на гру, перенесення гри і т.д.)

2.1.10. Невиконання умов подання заявочної документації до початку 
змагального сезону тягне за собою виключення команди зі складу учасників 
Чемпіонату. Порушення умов участі протягом Чемпіонату тягне за собою 
застосування дисциплінарних санкцій, передбачених цим Порядком.

2.2. Технічні умови

2.2.1. Бажаною умовою для участі команди у Чемпіонаті є наявність в її 
розпорядженні волейбольного майданчика на відкритому повітрі для 
проведення домашніх матчів. Допускається проведення домашніх зустрічей 
команди на декількох майданчиках, а також наявність домовленостей про 
можливість використання для проведення матчів майданчиікв, що належать 
іншим командам.

2.2.2. Волейбольний майданчик, використовуваний для проведення матчів 
Першості, повинен відповідати санітарним нормам і має бути обладнаним 
відповідним інвентарем і пристосуваннями. Обов’язковою є наявність:

2.2.3. Безпечного і однорідного покриття ігрової зони;
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2.2.4. Розмітки волейбольного майданчика;
2.2.5. Стійок і / або інших пристосувань для кріплення сітки на необхідній 

висоті;
2.2.6. Волейбольної сітки встановленого зразка, обладнаної антенами;
2.2.7. Недотримання встановлених вимог може бути причиною 

виключення майданчику з переліку використовуваних для проведення матчів 
Чемпіонату.

2.2.8. Бажаною умовою для участі команди в Чемпіонату є наявність в її . 
розпорядженні спортивної форми. Обов’язкові вимоги до форми:

- колір і крій футболок повинні бути однаковими (виключення для гравців 
«Ліберо»)

- нумерація на футболках, включаючи «Ліберо» (на грудях і на спині);
- однаковий колір і крій для футболок і шортів;
- футболки гравців повинні бути пронумеровані від 1 до 20;
- номер на грудях мінімум 15 см;
- номер на спині мінімум 20 см;
- товщина лінії номерів мінімум 2 см.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ
3.1, Час і етапи проведення Чемпіонату

3.1.1. Чемпіонат проводиться в один круговий етап, після чого проводиться 
стадія плей-офф/плей-аут:

3.1.2. Календар Чемпіонату розробляється Оргкомітетом на підставі 
результатів жеребкування. У календарі вказуються тимчасові рамки проведення 
матчів; остаточна дата проведення матчу узгоджується командами суперників.

3.1.3. Голова оргкомітету змагань обирається один раз на п'ять років на 
загальних зборах учасників чемпіонату перед стартом офіційних ігор.

3.1.4. Голва Оргкомітету призначає собі заступника та формує склад 
оргкомітету по одному представнику від кожної команди учасниці.

3.1.5. Основні правила гри:
Матчі граються чотири на чотири.
Майданчики має бути розмірами 8x16м з відповідною розміткою.
Розіграш починається з подачі.
Команда має право на максимум 3 торкання при поверненні м’яча. Контакт 

з м’ячем під час блоку не враховується. Один гравець не має права два рази 
підряд торкатися м ’яча.

Відбивати м ’яч можна будь-якою частиною тіла. Ловити м ’яч заборонено.
При виграші подачі, повинен подавати наступний гравець, згідно з чергою, 

узгодженої перед партією.
Коли м’яч знаходиться “поза грою”, дозволяється проводити необмежену 

кількість замін гравців (оговорюється перед грою, чи встановлюється 
організаторами турнірів)

Матч складається з розіграшу м’яча (кожен розіграш -  одне очко), партії 
тривають до 25 (або 21 очок). Виграш повинен бути з різницею не менш 2 очок.
У разі нічиєї вирішальна партія грається до 15 очок. Виграш повинен бути з 
різницею не менш 2 очок.



Команди міняються майданчиками по завершенні партії (25 очок), та коли 
досягають 8 очок (при нічійному результаті 2:2) у п'ятій партії до 15 очок.

За умови ігор до 25 очок -  в партії передбачено дві перерви для кожної 
команди та одна загальна технічна перерва. За умови ігор до 15 очок -  в партії 
передбачена одна перерва для кожної команди та одна загальна технічна 
перерва.

Як фол трактується дотик тросу та верхніх ЗО см сітки. Дотик нижньої 
частини сітки не враховується, якщо це не заважає грі.

Взаємодія з гравцями команди суперника (штовхання, утримування, 
дотику) заборонені.

Будь-яка помилка карається програшем м ’яча з його наслідками (команда 
суперника отримує очко, і отримує право на подачу, або продовжує подавати).

Кожен з матчів Чемпіонату триває до перемоги однієї з команд у трьох 
партіях. Нарахування очок здійснюється в наступному порядку:

- Перемога 3:0-3  очки;
- Перемога 3:1-3  очки;
- Перемога 3:2 - 2 очки;
- Поразка 0:3 - 0 очок;
- Поразка 1:3-0 очок;
- Поразка 2:3 - 1 очко;
- Технічна поразка - поразка 0:3 в партіях і 0:25 по партіям (відповідно до 

Розділу 5 Порядку проведення).
У разі рівності очок двох і більше команд до уваги береться показник 

співвідношення партій, що отримується в результаті ділення кількості виграних 
партій на кількість програних партій у всіх матчах (з точністю до тисячних 
часток при стандартних правилах округлення). Команда, що має більший 
показник співвідношення партій, розташовується в турнірній таблиці вище.

При рівності показника співвідношення партій до уваги приймається 
показник співвідношення м'ячів, що отримується в результаті ділення кількості 
забитих м’ячів на кількість пропущених м’ячів у всіх матчах, за винятком тих, 
які закінчилися технічною перемогою або поразкою (з точністю до тисячних 
часток при стандартних правилах округлення). Команда, що має більший 
показник співвідношення м'ячів, розташовується в турнірній таблиці вище.

При рівності зазначених двох показників до уваги приймається показник 
середнього числа забитих за партію м’ячів, що отримується в результаті ділення 
кількості забитих м'ячів у всіх матчах на кількість зіграних партій у всіх матчах 
(з точністю до тисячних часток при стандартних правилах 
округлення). Команда, що має більший показник середнього числа забитих за 
партію м'ячів, розташовується в турнірній таблиці вище.

У сезоні 2021 команди грають в 1 коло. Ігри проходять по колу в одній 
групі з 8 команд. У плей-офф виходять чотири найсильніші команди.

Плей-офф. (за вихід у фінал)
Пара № 1 Пара № 2

1 -4 2-3
Команди, що перемогли потрапляють до фіналу. Переможені команди 

грають за третє місце.
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3.2. Місця проведення Чемпіонату

3.2.1. Чемпіонат Валківської міської територіальної громади з паркового 
волейболу 4x4 серед аматорських команд сезону 2021 року, та вразі 
невідповідності інфраструктури команд учасників і в наступні роки, буде 
проведений в одне коло на двох майданчиках Валківського волейбольного 
клубу (міський пляж у м. Валки) з заключним проведенням фіналу чотирьох.

3.2.1.1. Ігри проходять по суботах. Початок ігор 18.00 та 19.00 (19.30).
3.2.1.2. У разі несприятливих його дних умов, що унеможливлюють 

проведення матчів у зазначений день (субота) та час, проведення матчу 
переноситься на ранок наступної неділі, а саме 9.00 (перший матч) та 10.00 
(другий матч). Якщо провести матч не вдасться в неділю, призначення дати та 
часу проведення гри визначає Оргкомітет змагань, врахувавши позицію кожної 
з команд.

3.2.2. У подальшому, при відповідності інфраструктури всіх команд 
учасників, змагання в рамках Чемпіонату будуть складатися з домашніх і 
виїзних матчів.

3.2.3. Матчі проводяться на майданчиках команд, вказаних першими в 
парах суперників згідно з календарем Чемпіонату і допущеними Оргкомітетом.

3.2.4. Майданчики для проведення Чемпіонату повинні мати допуск 
Оргкомітету.

3.2.5. При спільній згоді команд ігри можуть проходити в будь-який час і 
на будь-якому майданчику (за умови відповідності майданчика необхідним 
вимогам)

3.2.6. Ігри юнацьких команд, що представляють спортивні інтернати та 
ДЮСШ, за згодою суперників, проводяться на їх території і лише номінально 
вважаються "домашніми" або "виїзними".

3.2.7. Місце і час проведення фінального етапу плей-офф Чемпіонату, 
півфінальних та фінального матчів Кубка, визначає Оргкомітет.

3.2.8. Команда господарів:
- забезпечує спортивний майданчик на відкритому повітрі для проведення 

зустрічі і безперешкодний доступ до нього гравців і офіційних осіб команди 
гостей, арбітрів, представників Оргкомітету та по можливості глядачів;

- забезпечує необхідний і достатній час на майданчику, у тому числі, 
розминочний - не менше 0,5 години; ігровий - не менше 1,5 години;

- забезпечує ігровий м'яч встановленого типу, яким є волейбольний 
м’яч Міказа моделі УЬ5 300:

- вживає заходів щодо забезпечення безпечних та комфортних умов 
перебування на волейбольному майданчику учасників матчу та глядачів;

- організовує арбітраж матчу в установленому порядку;
- повідомляє команді гостей маршрут, а також при необхідності забезпечує 

супровід команди гостей до місця проведення матчу;
3.2.9. Команда гостей:
- погоджує з командою господарів умови відвідування майданчику і 

беззаперечно виконує їх;
- погоджує можливість присутності глядачів та умови їх поведінки;
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-  забезпечує своєчасне прибуття власних гравців, офіційних осіб та 
вболівальників.

3.3. Нагородження призерів Чемпіонату

3.3.1. Нагородження призерів Чемпіонату проводить Валківська міська 
рада.

3.3.2. Команда, яка перемогла в Чемпіонаті нагороджується кубком 
«Чемпіон Валківської міської територіальної громади з паркового волейболу 
4x4 серед аматорських команд сезону 2021 року», дипломом, медалями та 
призами.

3.3.3. Команда, яка зайняла друге місце в Чемпіонаті, нагороджується 
кубком «Срібний призер Валківської міської територіальної громади з 
паркового волейболу 4x4 серед аматорських команд сезону 2021 року», 
дипломом, медалями та призами.

3.3.4. Команда, яка зайняла третє місце в Чемпіонаті, нагороджується 
кубком «Бронзовий призер чемпіонату Валківської міської територіальної 
громади з паркового волейболу 4x4 серед аматорських команд сезону 2021 
року», дипломом, медалями та призами.

3.3.5. Гравці, які не мали право участі у стадії плей-офф/плей-аут (що 
зіграли дві і менше ігор у сезоні) не нагороджуються.

РОЗДІЛ 4. АРБІТРАЖ ЧЕМПІОНАТУ 

4.1. Вибір та узгодження кандидатур арбітрів

4.1.1. Арбітраж кожного з матчів Чемпіонату забезпечується бригадою 
арбітрів.

4.1.2. Арбітраж матчу організовується Оргкомітетом змагань.
4.1.3. В інтересах суперників рекомендується наявність не менше одного 

арбітра та секретаря. Кращим є наявність лінійних арбітрів.
4.1.4. Арбітром і секретарем матчу не може виступати гравець чи офіційна 

особа однієї з команд-суперників.
4.1.5. Арбітраж фінального етапу Чемпіонату організовує Оргкомітет.
4.1.6. Спори, пов'язані з призначенням арбітрів, розглядаються 

Оргкомітетом окремо в кожному випадку.

4.2. Статус і функції арбітрів

4.2.1. Арбітри матчу є особами недоторканними, чий авторитет у рамках 
даного матчу не підлягає сумніву.

4.2.2. Перший суддя матчу:
- забезпечує арбітраж матчу згідно з офіційними Правилам ИУВ 1998р, та 

вимог цього Регламенту;
- роз'яснює командам перед початком матчу пов'язані з арбітражем 

моменти, що можуть стати предметом спору;
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- приймає рішення про можливість проведення матчу на майданчику з 
точки зору безпеки та санітарних умов;

- вибирає ігровий м'яч із запропонованих суперниками;
- стежить за виконанням протягом матчу вимог цього Регламенту.
- відповідає за вміст протоколу, стежить за складом команд, викреслює з 

протоколу не присутніх гравців;
- протягом 24 годин після закінчення матчу передає в Оргкомітет дані 

протоколу матчу. (Не пізніше 22:00 наступного після матчу дня)
4.2.3. Другий суддя матчу:
- контролює складання протоколу матчу (складає протокол матчу);
- контролює ведення протоколу та рахунки зустрічі веде і оголошує 

ігровий рахунок;
- забезпечує арбітраж матчу згідно з офіційними Правилам РІУВ 1998р, та 

вимог цього Регламенту;
4.2.4. Секретар матчу:
- складає протокол матчу;
- веде і оголошує ігровий рахунок.

РОЗДІЛ 5. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ

5.1. Невиконання повністю або частково пунктів цього Регламенту тягне за 
собою застосування дисциплінарних санкцій до окремих гравців і офіційних 
осіб команд та команд.

5.2. Дисциплінарними санкціями, застосовуваними до учасників 
Чемпіонату, можуть виступати:

5.2.1 стосовно до гравців і офіційних осіб: за неспортивну поведінку, 
агресивні дії чи висловлювання на адресу гравців та офіційних осіб суперника, 
арбітрів, глядачів та представників Оргкомітету - дискваліфікація на певну 
кількість матчів;

5.2.1.1. Картки для санкцій:
- устне попередження (без картки);
- попередження (жовта кактка);
- вилучення (червона картка);
- дискваліфікація (жовта та червона картки);
5.2.1.2. Всі санкції є персональними та залишають у дії на увесь матч.
5.2.1.3. У разі вилучення гравця, команда дограє сет у трьох а вже у 

наступному сеті до гри долучається четвертий (запасний) гравець.
5.2.2. стосовно до команд:
а) за невиконання умов подання заявочної документації та фінансових 

умов участі у Чемпіонаті -  виключення із змагання;
б) за припинення матчу з вини команди -  технічна поразка з рахунком 0:3 

по партіях і 0:25 в партіях;
в) за порушення вимог Порядку проведення в частині організації 

домашнього матчу та / або його арбітражу (у тому числі, непогодження 
кандидатур арбітрів та їх кількості з командою гостей) - технічна поразка з 
рахунком 0:3 по партіях і 0:25 в партіях ;



г) за порушення інших вимог цього Порядку проведення протягом сезону - 
технічна поразка з рахунком 0:3 по партіях і 0:25 в партіях;

- Команда, що отримала 3 технічні поразки з рахунком 0:3 в партіях і 0:25 
по партіях, припиняє участь у груповій стадії чемпіонату із збереженням всіх 
набраних турнірних очок у попередньому круговому етапі.

- У разі припинення участі в груповій стадії чемпіонату у команди 
анулюються результати всіх матчів у поточному круговому етапі з її участю.

- У стадії плей-офф/аут неявка на матч без поважної причини - поразка в. 
матчі даній стадії плей-офф/аут;

5.3. У разі, якщо матч не відбувся або припинений з вини обох команд, їм 
зараховуються технічні поразки з рахунком 0:3 в партіях і 0:25 по партіях.

5.4. Пропозиції про застосування санкцій з відповідною аргументацією і 
доказовою базою вносяться в письмовому вигляді на адресу Оргкомітету 
представниками або уповноваженими Оргкомітету та Арбітражної комісії, 
присутніми на матчі, першим суддею матчу, офіційними особами команд, 
стосовно до арбітрів за:

- грубе або систематичне порушення виконання функцій арбітрів згідно 
Регламенту і тягне за собою відсторонення від суддівства ігор Чемпіонату на 
певну кількість матчів;

- грубе порушення волейбольних правил, яке впливає на результат матчу і 
тягне за собою відсторонення від суддівства ігор Чемпіонату на певну кількість 
матчів;

5.5. Рішення про застосування санкцій приймає Арбітражна комісія 
(Оргкомітет).

РОЗДІЛ 6. АРБІТРАЖНА КОМІСІЯ

Для прийняття рішення щодо спірних питань і поліпшення якості 
проведення Чемпіонату створюється Арбітражна комісія до функцій якої 
входить:

- розгляд скарг, апеляцій і протестів команд з наступним рішенням про 
відхилення, задоволення І санкції;

- присудження технічної поразки командам;
- призначення перегравання та коригування результату;
- призначення санкцій гравцям, командам, суддям;
- контроль виконання Порядку проведення Чемпіонату командами;
- контроль якості суддівства з правом відстороняти суддів від суддівства 

на певний період часу в разі скоєння грубих помилок або зловживання 
становищем.

РОЗДІЛ 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Спірні моменти, що виникли у зв’язку з проведенням Чемпіонату, 
повинні вирішуватись командами на спільній основі. У разі неможливості 
досягнення згоди третьою стороною в суперечці виступає Оргкомітет 
Чемпіонату, який виносить рішення на свій розсуд.
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7.2. Всі учасники Чемпіонату несуть особисту відповідальність за власний 
стан здоров'я і його можливі зміни у зв'язку з проведенням Чемпіонату, про що 
робиться власноручний запис в заявочному листі.

7.3. Учасники Чемпіонату мають право:
- на рівноправну участь і неупереджене ставлення з боку офіційних осіб;
- на отримання повної і достовірної інформації про змагання в рамках 

Чемпіонату, поточному турнірному становищі тощо;
- на отримання роз'яснень окремих норм цього Порядку проведення 

Чемпіонату;
- вносити пропозиції щодо вдосконалення цього Порядку проведення 

Чемпіонату та іншої офіційної документації.
7.4. Зміни та доповнення до цього Порядку проведення Чемпіонату 

розглядає і затверджує Оргкомітет змагань.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 23 червня 2021року № 230

СКЛАД
суддів для арбітражу матчів Чемпіонату Валківської міської 

територіальної громади з паркового волейболу (4x4) 
серед аматорських команд сезону 2021 року

№
з/п

Прізвище, ім’я по батькові ІПН

1. Колісник Леонід Федорович 2006600671
2. Кузнецов Юрій Ігоревич 2234900838
3. Марченко Дмитро Миколайович 2003000734
4. Мельник Віталій Вікторович 3016914493

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 23 червня 2021 року № 230

КОШТОРИС
кошторис витрат на проведення Чемпіонату Валківської міської 

територіальної громади з паркового волейболу (4x4) серед аматорських
команд сезону 2021 року

м. Валки

з 26 червня 2021 року по 
14 серпня 2021 року 
(щосуботи)

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
осіб

Кількість
днів

Вартість 
в день

Сума

1. Харчування учасників змагань 
(судді)

4 8 177,00 5664,00

№ з/п Види витрат Кількість Вартість
(грн.)

Сума

1. Медалі 24 28,00 672,00
2. Кубок 1 1380,00 1380,00
3. Кубок 1 1280,00 1280,00
4. Кубок 1 1180,00 1180,00
5. Статуетка 3 250,00 750,00
6. Статуетка 1 238,00 238,00
7 Грамоти 64 2,5 160,00

ВСЬОІГО: 5660,00
РАЗОМ: 11324,00

Разом за кошторисом: 11324 грн. 00 коп. (Одинадцять тисяч триста двадцять 
чотири) грн. 00 коп.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

Ірина Турчин (р5753) 5 24 04

Ольга БОРЩ


