
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__14 грудня 2022_ року           м. Старокостянтинів                      № __324/2022-р_____ 

 

Про участь команди 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади у 

змаганнях 

 

 

Відповідно до плану роботи відділу молоді та спорту виконавчого комітету 

міської ради на 2022 рік та керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Відділу молоді та спорту виконавчого комітету міської ради                      

(Іван  СТОРОЖУК) забезпечити участь команди Старокостянтинівської міської 

територіальної громади у змаганнях: 

Міжобласному турнірі з волейболу серед дівчат 17 грудня 2022 року в                  

м. Остріг; 

відкритій першості Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 

з футболу серед юнаків 2009, 2010 років народження 18 грудня 2022 року в                

м. Хмельницький; 

відкритій першості Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи № l 

з футболу серед юнаків 2011, 2012 років народження 18 грудня 2022 року в              

м. Хмельницький; 

відкритій першості Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи № l 

з волейболу серед юнаків 18 грудня 2022 року в м. Хмельницький; 

відкритому чемпіонаті м. Хмельницький з футзалу VII тур 18 грудня            

2022 року в м. Хмельницький. 

 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти: 

у сумі 18374 (вісімнадцять тисяч триста сімдесят чотири) гривні 36 копійок 

для забезпечення участі команди Старокостянтинівської міської територіальної 

громади в змаганнях у межах асигнувань, які передбачені в бюджеті 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік за                  

КПКВ 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту»; 

у сумі 3523 (три тисячі п’ятсот двадцять три) гривні 92 копійки для 
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забезпечення участі команди Старокостянтинівської міської територіальної 

громади в змаганнях у межах асигнувань, які передбачені в бюджеті  

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік за                 

КПКВ 0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів змагань з 

неолімпійських видів спорту». 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину 

КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 


