УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 06.06.2018

м. Яремче

№ 116-р

Про проведення спортивно – оздоровчого,
навчально-тренувального
наметового табору
На виконання міської програми з відпочинку та оздоровлення дітей на
2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2015 № 242/2015 та з метою залучення дітей до проведення організованого дозвілля та
відпочинку:
1. Відділу молоді та спорту міськвиконкому (Р.Слободян) забезпечити
фінансування та організацію спортивно – оздоровчого, навчальнотренувального наметового табору «Курінь Довбуша» для 25 дітей, (список
додається) з 16.06. по 25.06.2018 року в смт. Ворохта урочище П’ятихатки .
2.Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук) профінансувати
міськвиконком на проведення таборів за рахунок асигнувань, передбачених на
виконання міської програми з відпочинку та оздоровлення на 2016-2020 роки в
сумі 32500 грн. (тридцять дві тисячі п’ятсот ), згідно з кошторисом (додається).
3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого
справами міськвиконкому Олександра Шимка.

Міський голова

Василь Онутчак

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керуючий справами міськвиконкому
______ Олександр Шимко
06.06.2018
Кошторис
видатків, пов’язаних з роботою спортивно – оздоровчого, навчальнотренувального наметового табору «Курінь Довбуша»з 16.06 по 25.06.2018р.
Харчування відповідно до рішення виконавчого комітету Яремчанської міської ради
від 27.02.2018р. №15 «Про забезпечення харчування учасників спортивних заходів
за рахунок коштів міського бюджету».
Харчування
(130грн.Х10дн.Х25чол.)

УСЬОГО:

-

32500 грн.

32500 грн.( тридцять дві тисячі п’ятсот)

Начальник відділу молоді
та спорту міськвиконкому

Роман Слободян

Начальник відділу обліку
і звітності міськвиконкому

Іванна Стефанюк

Список дітей,
які направляються в спортивно – оздоровчий, навчально-тренувальний
наметовий табір «Курінь Довбуша» з 16.06 по25.06.2018р.

1. Онутчак Сергій
-…
2. Ілитчук Максим
-…
3. Романюк Софія
-…
4. Семенюк Денис
-…
5. Семенюк Захар
-…
6. Крайня Дарія
-…
7. Кулик Вадим
-…
8. Мотрук Ростислав - …
9. Микитюк Володимир – ….
10. Галайко Назар
-…
11.Бойко Анастасія
-…
12.Самборський Володимир - …
13.Біланюк Любов
-…
14.Гуменюк Назар
-…
15.Гуменюк Микола - …
16.Пляшечник Єгор
- ….
17.Ткачук Лілія
-…
18.Савчук Михайло
-…
19.Мамон Христина
- ….
20.Годеєва Катерина - ...
21.Слюсарчук Михайло – ...
22.Саманюк Іван
-…
23.Тимінський Вадим - …
24.Дзвінчук Степан
-…
25.Вередюк Василь
-…

Начальник відділу молоді та
спорту міськвиконкому

Роман Слободян

