
УКРАЇНА
Прилуцька міська рада 

Чернігівська область 
Управління освіти

25 вересня 2019 р.
НАКАЗ

м. Прилуки № 259

Про затвердження кошторису витрат 
на забезпечення учасників Всеукраїнського 
турніру з волейболу серед команд дівчат 
2007 р.н. та молодші «Дніпровські хвилі» 
(спортивні ігри)

Відповідно до розділу 5 Положення про управління освіти Прилуцької міської 
ради, затвердженого рішенням міської ради (42 сесія 7 скликання) від 
23.04.2018 року №6, керуючись розпорядження голови Чернігівської ОДА від 
25.07.2017 №343) «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних 
заходів місцевого рівня», зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Чернігівській області 1508.2017 №49/1138, розглянувши 
клопотання директора ДЮСШ Харченка В.М.

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити кошторис витрат на забезпечення учасників Всеукраїнського 
турніру з волейболу серед команд дівчат 2007 р.н. та молодші «Дніпровські 
хвилі» (спортивні ігри), який відбудеться з 05.10.2019 по 06.10.2019 в 
м.Світловодськ, що включений до календарного плану спортивно-масових 
заходів позашкільного навчання закладу Прилуцької дитячо-юнацької 
спортивної школи на 2019рік. (кошторис додається).

2. Контроль за виконанням наказу з:

Начальник управління освіти міської р; м.вовк
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Кошторис

Витрат на забезпечення учасників Всеукраїнського турніру з волейболу серед 
команд дівчат 200'7р.н. та молодші «Дніпровські хвилі»

( спортивні ігри).

05 - 06 жовтня 2019 року м. Світловодськ.

Групи 
видів 
спорту

К-сть 
вихо 
ванців 
( чол.)

К-сть
ДНІВ 
змагань

Вартість 
харчував 
ня 
вихованців 
( грн.)

К-сть 
тренерів 
(чол.)

Вартість 
харчуван 
ня 
тренерів 
( грн.)

Всього 
витрати 
на харчу 
вання 
( грн.)

Транс 
портні 
витрати 
( грн.)

Всього 
витрат 

на 
відряджен 
ня
( грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Волейбол 12 2 - 1 - - 5250,00 5250,00

Всього 12 2 - 1 - - 5250,00 5250,00

Всього згідно кошторису: 5250,00 грн. ( П’ять тисяч двісті п’ятдесят гривень 00 
коп.)

Директор школа арченко
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