
УКРАЇНА
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 липня 2021 року Валки №248

Про проведення спортивного 
заходу «Тільки разом!» серед 
осіб з інвалідністю, 
присвяченого 375-річчю 
заснування міста Валки

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 Банківської 
міської ради IV сесії VIII скликання від 14 січня 2021 року № 77:

1. Провести спортивний захід «Тільки разом!» серед осіб з інвалідністю, 
присвячений 375-річчю заснування міста Валки, 30 липня 2021 року.

2. Затвердити кошторис витрат, пов’язаний із проведенням спортивного 
заходу «Тільки разом!» серед осіб з інвалідністю ЗО липня 2021 року 
(додається).

3. Відділу з питань молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Трина 
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 згідно затвердженого кошторису.

І^ірс^нанням розпорядження покласти на заступника 
Діяльності виконавчих органів ради Ольгу БОРЩ.

Валерій СКРИПНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 13 липня 2021 року № 248

КОШТОРИС
витрат, пов’язаних із проведенням спортивного заходу «Тільки разом!» 

серед осіб з інвалідністю, присвяченого 375-річчю заснування міста Валки

Місце проведення Банківська міська
територіальна громада

Дата проведення 30 липня 2021 року

Код програмної класифікації видатків 

Код економічної класифікації видатків

№
з/
п

Види витрат Од.
вим.

Кількість Ціна
(грн.)

Сума

1 гра «Петанк. Бочче» шт 2 550,00 1100,00
2 м’яч для метання шт 4 50,00 200,00
3 медалі шт 21 36,00 756,00
4 дартс шт 2 230,00 460,00
5 набір Кетчбол шт 4 100,00 400,00

ВСЬОГО: 2916,00
Всього за кошторисом: дві тисячі дев’ятсот шістнадцять грн. 00 коп. (2916,00) 
грн. 00 коп.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради ІРіі  ' Ольга БОРЩ

Ірина Турчин (05753) 5 24 04


