
 

 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

01.06.2020                                                                                             № 105 

 

Про проведення традиційного 

баскетбольного фестивалю 

„Оранжевий м’яч - 2020“ 

 

 Керуючись статтями 32, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, на виконання постанов: Кабінету Міністрів України від 20 травня 

2020 року № 392 „Про встановлення карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів“, головного державного санітарного лікаря України 

від 26.05.2020 № 28 „Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та 

спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)“ (із змінами), враховуючи рішення шістдесят четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 510 

,,Про затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2020 рік“,  

Положення про проведення традиційного баскетбольного фестивалю 

„Оранжевий м’яч - 2020“: 

1. Провести традиційний обласний баскетбольний фестиваль 

„Оранжевий м’яч - 2020“ в м.Пирятин з 05 по 08 червня 2020 року. 

2. Відповідальним за організацію та проведення традиційного обласного 

баскетбольного фестивалю „Оранжевий м’яч - 2020“ визначити директора 

Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи Горбачова О.В. 

3. Головним суддею та представником команди м.Пирятина визначити 

тренера-викладача Пирятинської ДЮСШ Богатинського О.Я. 

4.  У зв’язку з неможливістю організації повноцінного харчування 

учасників зборів  відділу  бухгалтерського обліку  та  звітності   виконкому 

міської  ради (Цюра І.О.) провести фінансування витрат згідно з кошторисом, 

що додається. 

5. Директору Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи 

Горбачову О.В. забезпечити виконання протиепідемічних заходів у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 

 

Міський голова                                                                         О.РЯБОКОНЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Міський голова 

 

 ______ О.П.Рябоконь 

 

 

КОШТОРИС 

витрат на проведення традиційного  баскетбольного фестивалю          

„Оранжевий м’яч-2020“ з 05 по 08  червня 2020 року  

 

  

1. Харчування суддів 5 осіб х 4 днів х 50,00 грн. =1000,00 грн. 

                                       

Всього: 

   

1000,00 грн. 

 

ВСЬОГО: 1000,00 (одна тисяча гривень, 00 коп.). 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради                                        І.С.Шикеринець 

 

Заступник начальника відділу бухгалтерського  

обліку та звітності виконкому міської ради                          М.В.Шевченко 

 

 


