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НОВГОРОД_СIВЕРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНААДМIНIСТРАЦIЯ

чЕрнIгIвськоi оьлдстI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiД j ?ц,еtзr",,л 2020Р. Новгород-Сiверський Ns /9t

Про провеdення районноzо вidкрumоzо
юнацькоzо mурнiру з фуmболу
dо [ня dруеrcбu

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро фiзичну культуру i сгrорт>>, cTaTтi 22
Закону УкраiЪи кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, на виконанIuI Програми

розвитку фiзичноi культури i спорry в Новгород-Сiверському районi на 201б -
2020 роки, затвердженоi рiшенням Новгород-Сiверськоi районноi ради
Чернiгiвськоi областi вiд 22 липня20|6 року Ns 91

зобов'язую:

1. Видiлити2511,50 (двi тисячi п'ятсот одинадцять гривень 50 копiйок) для
проведення районного вiдкритого юнацького Typнipy з футбоrry до ДЕя лружби,
що вiдбудеться 01 серпня 2020 року, для придбання нагородноТ атрибутики та
20 (двадцять) лiтрiв дизпапива (талони) дл" перевезеннrI учасникiв заходу.

2. Фiнансовому угrравлiнню районноi державноi адмiнiстрацiТ
профiнансувати рйонну державну адмiнiстрацiю на суму 2511,50 (двi тисячi
п'ятсот одинадцять qривень 50 копiйок) за рахуЕок коштiв, передбачених на

фiнансування процрами <<Проведення навч€tльно-тренувЕrльних зборiв i змагань
з олiмпiйських видiв спорту)).

3. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi апараry районноi державноi
адмiнiстрацii списати з облiку медалi - Зб (rр"дцrrь шiсть) штук, грамоти - 3

(три) штуки, призи - 4 (чотири) штуки, кубки -З (три) штуки; рамки -3 (три)
штуки, дизпЕlJIиво - 20 (двадцять) лiтрiв (тшrони).

4. Сектору у справах ciM'i, молодi та спорту районноi державноi
адмiнiстрацii забезпечити проведення районного юнацького TypHipy з футболу
до Дня лружби.

5. Вiддiлу освiти районноI державноi адмiнiстрацiI здiйснити перевезеншI

уrасникiв заходу 01 серпня2020 року до м.Новгород-Сiверський.

6. Контроль за виконанням розпорядження покJIасти на першого
заступника районноi державноi адмiнiстрацii ТкачеЕко Богдана.

Голова Тарас МОЛОЧКО



ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший застуIIник голови

районноi державноi

кошторис
видаткiв для проведення районного вiдкритого юнацького TypHipy з

l 
футболу до ,Щня дружби

Проiзд:
1) ЧайкИне - Н-СiверськиЙ та у звоРотнъомУ напрямку: 20 лiтрiв дизпалива

Медалi: 36 шryки х 26,00 црн: 936,00 грн

Грамоти: 3 штуки х 3,50 црн: 10,50 грн

Рамки: 3 штуки х 60,00 црн: 180 грн
Кубок: 1 шryка х 329,00 |рн : З29,00 грн
Кубок: 1 штуr<а х 2б5,00 |рн:265,00 грн
Кубок: 1 штука х219,00 |рн:219,00 грн
Призи: 4 шryки х 143,00 грн : 572,00 грн

ВСЬОГО : 251'1,50 гривнi,

Завiдувач сектору у справах
сiм'i, молодi та спорту районноi
державноi адмiнiстрацiТ Андрiй IIГАНКОВ


