
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

31 липня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 230/2019–р 

 

 

Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки 

до офіційних змагань 
 

 

Відповідно до положення про змагання, розпорядження міського голови 

від 05 липня 2019 року № 105/2019-рк «Про надання відпустки без збереження 

заробітної плати Мельничуку М.С. та надання права першого підпису           

Богачуку В.В.», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»: 

 

1. Відділу з питань фізичної культури і спорту виконавчого комітету 

міської ради (Сторожук І.В.) забезпечити участь спортсменів у навчально-

тренувальних зборах для підготовки до офіційних змагань (чемпіонат області з 

футболу серед команд вищої групи) 01-18 серпня 2019 року у                                

м. Старокостянтинів згідно з додатком 1. 

 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради             

(Камінська В.К.) виділити кошти у сумі 36000 (тридцять шість тисяч) грн.                  

00 коп. для забезпечення участі команди міста у змаганнях у межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті міста на 2019 рік по КПКВ 0215011 «Проведення 

навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» згідно з 

додатком 2. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити сплату коштів. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                          підпис                                      В. Богачук



Додаток 1                                                      

до розпорядження міського голови            

від 30 липня 2019 року № 230/2019-р 

 

Список учасників навчально-тренувальних зборів з футболу 

 

№ п/п Прізвище, ім’я  Категорія учасника 

1 Гаврилюк Назар спортсмен 

2 Гнатюк Денис спортсмен 

3 Гринюк Олександр спортсмен 

4 Гришак Ростислав спортсмен 

5 Гриник Дмитро спортсмен 

6 Джурко Андрій спортсмен 

7 Маховський Максим спортсмен 

8 Мельник Максим спортсмен 

9 Михайленко Роман спортсмен 

10 Морочківський Олександр спортсмен 

11 Ординат Дмитро спортсмен 

12 Перепилиця Ігор спортсмен 

13 Полторацький Владислав спортсмен 

14 Тимчук Андрій спортсмен 

15 Чубенко Олександр спортсмен 

16 Швець Максим спортсмен 

17 Шевченко Віктор спортсмен 

18 Шишкін Ігор тренер 

19 Шостак Максим спортсмен 

20 Штаннко Станіслав спортсмен 

 

 

 

Керуючий справами    підпис   В. Янзюк 

 



 

Додаток 2                                                      

до розпорядження міського голови            

від 30 липня 2019 року № 230/2019-р 

 

Кошторис 

витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з футболу 

 

 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» 

 

Виплата коштів на харчування: 

20 чол. x 18 днів x 100 грн.    = 36000 грн. 

Усього: 36000 грн. 

 

 

 

Керуючий справами    підпис   В. Янзюк 

 

 

 

 


