
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      

                 
УКРАЇНА 

м. Хмільник    Вінницької області 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

  від 02 червня  2017 р.                                                                    № 235-р 

     

Про участь спортсменів міста в командному чемпіонаті 

 України з легкої атлетики  

 

       На виконання міської програми розвитку фізичної культури і спорту у місті 

Хмільнику на 2016-2018 роки та враховуючи календарний план спортивно-

масових заходів Вінницької області на 2017 рік, листа управління фізичної 

культури та спорту Вінницької ОДА №533/01 від 30.05.2017 р., керуючись ст. 

42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

                                 

1. Спортсмену  міста Недоснованому Олександру взяти участь в командному 

чемпіонаті України з легкої атлетики, який відбудеться 04-08 червня  2017 р. в 

м. Луцьк.  

 

2. Начальнику відділу з питань фізичної культури та спорту міської ради 

Пачевському В. Г. забезпечити  участь спортсмена у вищеназваних змаганнях. 

 

4.Затвердити кошторис витрати (додаток №1) .  

 

5. Відповідальний за участь в змаганнях спортсмена, тренер з легкої атлетики 

Хмільницької ДЮСШ Леленко Л.М.  

 

6. Контроль за виконанням  цього розпорядження  покласти на заступника 

міського голови з питань виконавчих органів міської ради Сташка А.В.. 

      

Міський голова       С.Б.Редчик 

 

А.В.Сташко 

В.Г.Пачевський 

М.М.Бабюк 

Н.А.Буликова                                                                                           

                                            

                                           

 

                                         

 

 



 

                                             Додаток №1 

                      до  розпорядженням міського голови 

                                  № 235-р від  02.06.2017 р. 

 

 

 

 

КОШТОРИС ВИТРАТ 

участі спортсмена міста в  командному чемпіонаті України з    

легкої атлетики  04-08 червня 2017 р. в  м. Луцьк 

 

 

Проїзд Хмільник – Вінниця    1 чол. х 43 грн. 95 коп. = 43 грн.95 коп.  

 

Проїзд Вінниця - Луцьк           1 чол. х 175 грн. 00 коп. = 175 грн. 00 коп. 

 

Проїзд Луцьк – Вінниця          1 чол. х 175 грн. 00 коп. = 175 грн. 00 коп. 

 

Проїзд Вінниця Хмільник       1 чол. х 43 грн. 95 коп. = 43 грн.95 коп.  

 

  Проживання                              1 чол. х  3 дні  х 150 грн.00 коп. =  450 грн.00 коп. 

 

Харчування                               1 чол. х 4 дні  х 81 грн. 70 коп.  = 326 грн. 80 коп.  

 

Добові                                        1 чол. х 2 дні  х 60 грн.00 коп. = 120 грн.00 коп. 

   

ВСЬОГО: 1334 грн. 70 коп. (одна тисяча триста тридцять чотири грн. 80 коп.) 

 

  

 

 

Міський голова       С.Б.Редчик 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 


