УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 27.02.2019

м. Яремче

№ 54-р

Про участь в обласних змаганнях

На виконання Міської цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури та спорту на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради
від 08.11.2016 №153-9/2016, та положення про проведення Всеукраїнських
змагань зі стрибків на лижах з трампліну «Кубок Гуцульщини» та обласних
юнацьких спортивних ігор:
1. Відділу молоді та спорту міськвиконкому (Р.Слободян) забезпечити участь
збірних команд м. Яремче із: стрибків на лижах з трампліна (6 спортсменів 1
тренера – представника), лижне двоборство (6 спортсменів, 1 тренера –
представника), лижні перегони (12 спортсменів та 1 тренер – представник) у
Всеукраїнських змаганнях зі стрибків на лижах з трампліну «Кубок
Гуцульщини» та обласних юнацьких спортивних іграх 1-3.03.2019 смт.
Верховина .
2. Управлінню освіти міськвиконкому (І. Онутчак) забезпечити довіз
збірних команд м. Яремче до місця змагань та у зворотному напрямку,
(графік додається).
3. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук) профінансувати
заходи за рахунок асигнувань, передбачених на виконання міської цільової
програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017 – 2020 роки
(олімпійські види спорту) в сумі 12150 (дванадцять тисяч сто п’ятдесят гривень) ,
згідно з кошторисом (додається).
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого
справами міськвиконкому Олександра Шимка.

Міський голова

Василь Онутчак

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керуючий справами міськвиконкому
________Олександр Шимко
27.02.2019
Кошторис
видатків, пов’язаних із участю
збірних команд м. Яремче із: стрибків на лижах з трампліна (6 спортсменів,
1 тренер – представник), лижне двоборство (6 спортсменів, 1 тренер –
представник), лижні перегони (12 спортсменів та 1 тренер – представник), у
Всеукраїнських змаганнях зі стрибків на лижах з трампліну «Кубок
Гуцульщини» та обласних юнацьких спортивних іграх 1-3.03.2019 смт.
Верховина .
- Стрибки на лижах з трампліна
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».
(7чол. х 150грн. х 3дні) – 3150 грн.
Всього: ( три тисячі сто п’ятдесят гривень).
- Лижне двоборство
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».
(7 чол. х 150грн. х 3дні) – 3150 грн.
Всього: 3150 ( три тисячі сто п’ятдесят гривень).
- Лижні перегони
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».
(13 чол. х 150грн. х 3дні) – 5850 грн.
Всього: 5850 ( чотири тисячі вісімсот п’ятдесят гривень).
Разом:

12150 (дванадцять тисяч сто п’ятдесят гривень)

Начальник відділу молоді
та спорту міськвиконкому

Роман Слободян

Начальник відділу обліку
і звітності міськвиконкому

Іванна Стефанюк

Затверджено
розпорядженням міського голови
від. 27.02.2019 №__-р

Графік підвозу учасників змагань.

1 автобус для команд (з лижних перегонів 13 чоловік)
- 01.03.2019 м.Яремче – смт. Верховина – м.Яремче
- 02.03.2019 м.Яремче – смт. Верховина – м.Яремче
- 03.03.2019 м.Яремче – смт. Верховина – м.Яремче

