
 

 

 

 
Н А Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А 
І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від 16 вересня 2021 року           № 254-р 

 

Про внесення змін в кошториси витрат на 
участь у спортивних заходах  

 

Враховуючи те, що під час проведення спортивних заходів, згідно розпоряджень 
міського голови №125-р від 08.06.2021, №137-р від 17.06.2021, №172-р від 20.07.2021, №179-

р від 28.07.2021, №188-р від 03.08.2021, №184-р від 03.08.2021, №197-р від 06.08.2021, 

№206-р від 13.08.2021, №212-р від 18.08.2021, №235-р від 30.08.2021,  кошторисні 
призначення не використані в повному обсязі: 

 

1. Зменшити кошторисні призначення по КПКВКМБ 0115062 "Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність", КЕКВ 

2240 на суму 9680 (дев’ять тисяч шістсот вісімдесят) гривень 00 копійок, внісши 

зміни в наступні кошториси витрат на проведення спортивних заходів: 
 

- Кошторис витрат  на участь футбольних колективів старостинських округів 
Надвірнянської міської територіальної громади у чемпіонаті Надвірнянського 

району з футболу у 2021 році, затверджений розпорядженням міського голови 

№125-р від 08.06.2021 «Про участь футбольних колективів старостинських округів 
Надвірнянської міської територіальної громади у чемпіонаті Надвірнянського 

району з футболу у 2021 році», затвердивши його в новій редакції, додається; 
 

- Кошторис витрат  на участь футбольних колективів старостинських округів 
Надвірнянської міської територіальної громади у чемпіонаті та Кубку 

Надвірнянського району з футболу у 2021 році,  затверджений розпорядженням 

міського голови №137-р від 17.06.2021 «Про участь футбольних колективів 
старостинських округів Надвірнянської міської територіальної громади у 

чемпіонаті та Кубку Надвірнянського району з футболу у 2021 році», затвердивши 

його в новій редакції, додається; 
 

- Кошторис витрат  на участь збірної команди Надвірнянської міської 
територіальної громади у змаганнях серед керівників та працівників виконавчих 

апаратів територіальних громад Івано-Франківської області,  затверджений 

розпорядженням міського голови №172-р від 20.07.2021 «Про участь збірної 
команди Надвірнянської міської територіальної громади у змаганнях серед 

керівників та працівників виконавчих апаратів територіальних громад Івано-

Франківської області», затвердивши його в новій редакції, додається; 
 

- Кошторис витрат на організацію та проведення  чемпіонату  Надвірнянської 
міської територіальної громади з пляжного волейболу серед чоловічих команд, 

присвяченого 30-й річниці Дня Незалежності України, затверджений 

розпорядженням міського голови №179-р від 28.07.2021 «Про організацію та 
проведення  чемпіонату  Надвірнянської міської територіальної громади з 
пляжного волейболу серед чоловічих команд, присвяченого 30-й річниці Дня 
Незалежності України», затвердивши його в новій редакції, додається; 

 



- Кошторис витрат на організацію та проведення  чемпіонату  Надвірнянської 
міської територіальної громади з пляжного волейболу серед жіночих команд, 

присвяченого 30-й річниці Дня Незалежності України, затверджений 

розпорядженням міського голови №188-р від 03.08.2021 «Про організацію та 
проведення  чемпіонату  Надвірнянської міської територіальної громади з 
пляжного волейболу серед жіночих команд, присвяченого 30-й річниці Дня 
Незалежності України», затвердивши його в новій редакції, додається; 

 

- Кошторис витрат на організацію та проведення  відкритого Кубку  Надвірнянської 
міської територіальної громади з міні-футболу серед ветеранів, присвяченого 30-й 

річниці Дня Незалежності України, затверджений розпорядженням міського 

голови №184-р від 03.08.2021 «Про організацію та проведення  відкритого Кубку  

Надвірнянської міської територіальної громади з міні-футболу серед ветеранів, 
присвяченого 30-й річниці Дня Незалежності України», затвердивши його в новій 

редакції, додається; 
 

- Кошторис витрат на організацію та проведення  турніру Надвірнянської міської 
територіальної громади з міні-футболу серед юнаків 2008-2010 р. н., присвяченого 

30-й річниці Дня Незалежності України, затверджений розпорядженням міського 

голови №197-р від 06.08.2021 «Про організацію та проведення  турніру 

Надвірнянської міської територіальної громади з міні-футболу серед юнаків 2008-

2010 р. н., присвяченого 30-й річниці Дня Незалежності України», затвердивши 

його в новій редакції, додається; 
 

- Кошторис витрат на участь футбольних колективів старостинських округів 
Надвірнянської міської територіальної громади у чемпіонаті Надвірнянського 

району з футболу у 2021році, затверджений розпорядженням міського голови 

№206-р від 13.08.2021 «Про участь футбольних колективів старостинських округів 
Надвірнянської міської територіальної громади у чемпіонаті Надвірнянського 

району з футболу у 2021році», затвердивши його в новій редакції, додається; 
 

- Кошторис витрат на участь футбольного колективу Парищенського 

старостинського округу Надвірнянської міської територіальної громади у 

чемпіонаті Надвірнянського району з футболу у 2021році, затверджений 

розпорядженням міського голови №212-р від 18.08.2021«Про участь  футбольного 

колективу Парищенського старостинського округу Надвірнянської міської 
територіальної громади у чемпіонаті Надвірнянського району з футболу у 

2021році», затвердивши його в новій редакції, додається; 
 

- Кошторис витрат на участь футбольних колективів старостинських округів 
Надвірнянської міської територіальної громади у чемпіонаті Надвірнянського 

району з футболу сезону 2021–2022 років, затверджений розпорядженням міського 

голови №235-р від 30.08.2021 «Про участь футбольних колективів старостинських 

округів Надвірнянської міської територіальної громади у чемпіонаті 
Надвірнянського району з футболу сезону 2021–2022 років», затвердивши його в 
новій редакції, додається. 

 

2. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності міської ради (начальник 

Збіглей О.П.) внести зміни в кошторисні призначення, згідно п. 1 даного 

розпорядження. 
3. Контроль за виконанням  розпорядження  покласти на заступника міського голови 

Гундяка Я.В. та начальника відділу молоді та спорту міської ради  Завадського В.В. 

 

Міський голова                                                                            Андрійович З.М. 


