КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від

22.10.2020р. № 451_

Про проведення заходу „Ми за активні
розваги на свіжому повітрі!"
З метою популяризації серед населення міста активних занять фізичною
культурою і спортом, на виконання доручення голови Житомирської обласної
державної адміністрації № 4453/2-20/37 від 02.09.2020р. щодо підготовки та
проведення заходів з нагоди Всеукраїнського олімпійського уроку та
олімпійського тижня, в рамках реалізації Програми розвитку фізичної культури
і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням
одинадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р.
№492 (із змінами), керуючись п.1, 2, 7, 14, 19, 20 ч.4 ст.42 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні":
1. Провести 23.10.2020р. о 12.00 годині на стадіоні „Спартак" захід „Ми
за активні розваги на свіжому повітрі!".
2. Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту
(Черних О.В.), відділу культури і туризму (Козаченко О.О.) забезпечити
підготовку та проведення заходу. Витрати на проведення заходу віднести за
рахунок коштів, передбачених на галузь „Культура".
3.Нагородити спортсменів спортивного клубу „2Xtreem" цінними
подарунками, відповідно до кошторису (Додаток 1). Витрати на проведення
нагородження віднести на рахунок коштів, виділених на галузь „Фізична
культура і спорт" (ТПКВКМБ 0215012 „Проведення навчально-тренувальних
зборів та змагань з неолімпійських видів спорту").
4.КП „Творче об'єднання „Коростеньмедіа"" (Чижевська Н.М.)
забезпечити висвітлення заходів.
Виконуючий обов’язки
міського голови,
секретар міської ради

Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Заступник міського голови
Олександр ДЗИГА
Керуючий справами виконкому
Андрій ОХРІМЧУК
Начальник відділу у справах сім’ї,
молоді, фізичної культури та спорту
Олена ЧЕРНИХ
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 22.10.2020р. №451

Кошторис
витрат на проведення нагородження під час заходу
„Ми за активні розваги на свіжому повітрі!"
КЕКВ
2210
„Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар"

Призначення витрат
Придбання цінних подарунків для
нагородження спортсменів:
- футболка з логотипом символіки міста:
11 шт. х 300,00грн.;
- бейсболка з логотипом символіки міста:
11 шт. х 150,00грн.;
- подарунковий пакет з логотипом
символіки міста:
11 шт. х 10,00грн.

Разом:

Керуючий справами виконкому

Сума,
гривень
5060,00

5060,00

Андрій ОХРІМЧУК

