
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_04 лютого 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____30/2021-р_____ 

 

 

Про проведення навчально-тренувальних 

зборів для підготовки до офіційних 

змагань 

 

 

Відповідно до положення про змагання та керуючись статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Відділу молоді та спорту виконавчого комітету міської ради               

(Іван СТОРОЖУК) забезпечити участь спортсменів у навчально-тренувальних 

зборах для підготовки до офіційних змагань (чемпіонат області з футболу)      

05-14 лютого 2021 року в м. Старокостянтинів згідно з додатком 1. 

 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти у сумі 36000 (тридцять шість тисяч) 

гривень 00 копійок для забезпечення участі команди міста у змаганнях у межах 

асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2021 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 

(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 

 



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови  

04 лютого 2021 року № 30/2021-р 

 

 

Список учасників навчально-тренувальних зборів 

 

№ 

з/п 
ПРІЗВИЩЕ, ім’я Категорія учасника 

1 ГАВРИЛЮК Назар спортсмен 

2 ГРИНЮК Олександр спортсмен 

3 МАХОВСЬКИЙ Максим спортсмен 

4 МАРТИНЕНКО Іван спортсмен 

5 МАРТИНЮК Андрій спортсмен 

6 МИХАЙЛЕНКО Роман спортсмен 

7 МОРОЧКІВСЬКИЙ Олександр спортсмен 

8 ОРДИНАТ Дмитро спортсмен 

9 ПЕРЕПЕЛИЦЯ Ігор спортсмен 

10 СОЛОВЕЙ Олексій спортсмен 

11 ТИМЧУК Андрій спортсмен 

12 ЧУБЕНКО Олександр спортсмен 

13 ШВЕЦЬ Максим спортсмен 

14 ШИШКІН Ігор тренер 

15 ШОСТАК Максим спортсмен 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                 підпис        Наталія ШАБЕЛЬНИК 



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови  

04 лютого 2021 року № 30/2021-р 

 

 

Кошторис  

витрат на проведення навчально-тренувальних зборів  

 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» 

 

Виплата коштів на харчування: 

15 чол. х 12 днів х 200 гривень 00 копійок     = 30000 гривень 00 копійок 

  Усього:   30000 гривень 00 копійок 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                підпис         Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 
 


