
 

 

 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

       
03.07.2020                                                                                             № 126 
 
Про проведення навчально-тренувальних зборів та участь у Всеукраїнському 
баскетбольному турнірі „Приморʼє – 2020“ 
 
 Керуючись статтями 32, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні“,  відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.05.2020            
№ 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“ 
та  від 17.06.2020 № 500  „Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 
України“, враховуючи рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради 
сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 396 „Про  затвердження  Програми  
розвитку  пріоритетних   видів спорту   на 2019 рік“, рішення шістдесят шостої 
сесії     сьомого  скликання Пирятинської міської ради від 25 лютого 2020 року                           
№ 96 „Про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних  видів спорту на 
2020 рік“, Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993, в частині 
проведення навчально-тренувальних зборів до обласних, всеукраїнських та 
міжнародних змагань та Положення про Всеукраїнський баскетбольний турнір             
„Приморʼє – 2020“: 

1. Провести     навчально-тренувальний     збір     та     взяти     участь    у 
 Всеукраїнському баскетбольному турнірі „Приморʼє – 2020“ з 11.07.2020 по 
22.07.2020 в м. Чорноморськ Одеської області командам юнаків та дівчат у 
кількості 15 осіб та тренера Богатинського О.Я. 
         2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 
(Цюра І.О.) провести фінансування витрат згідно з кошторисом, що додається. 
         3. Покласти відповідальність за збереження здоров’я та життя учасників 
команд на тренера-викладача Пирятинської ДЮСШ Богатинського О.Я. 
         4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 
                                                          

 
   

Міський голова          О.П. Рябоконь 
   

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Міський голова 
 
__________О.П. Рябоконь 

 
 
 
 

КОШТОРИС 
витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та участь у 
Всеукраїнському баскетбольному турнірі „Приморʼє – 2020“  
з 11.07.2020 по 22.07.2020 в м. Чорноморськ Одеської області 

 
1. Харчування учасників 

 
16 ос. х 10 днів х 90,00 грн. = 14400,00 грн. 

2. Транспортні витрати 
 

м.Пирятин – м.Чорноморськ  - м. Пирятин  
= 15000,00 грн. 
 

3. Добові в дорозі                    16 ос. х  2 дні х 60 грн. =1920,00 грн. 
 
         ВСЬОГО: 31360,00 грн. (тридцять    одна   тисяча триста шістдесят     
                            гривень, 00 коп.). 
 
 
 
 
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконкому міської ради        І.С.Шикеринець 
 
 
Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності виконкому міської ради                                           І.О.Цюра 


