УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
06 жовтня 2015 р. №434/А-2015
Про виділення коштів відділу освіти районної
державної адміністрації для проведення заходів
реалізації «Програми розвитку фізичної культури та
спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016 роки»
запланованих на жовтень 2015 року
Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
«Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016
роки», затвердженої рішенням Роздільнянської районної ради № 216 – IV від 29 грудня
2011 року та на виконання річного календарного плану спортивних змагань та зборів
районної державної адміністрації:
1. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації
організувати та забезпечити:
- проведення та участь команди збірної Роздільнянського району у Спартакіаді
Одеської області по футболу, гандболу і баскетболу;
- проведення Кубку Роздільнянського району з волейболу пам’яті В.Чернишова;
- проведення Кубку Роздільнянського району з футболу пам’яті В.Писаренко.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації виділити кошти з
районного бюджету в сумі 33198,92 грн. за рахунок місцевих програм на проведення
спортивних змагань та зборів, та перерахувати їх на розрахунковий рахунок відділу освіти
районної державної адміністрації (кошторис витрат додається).
3. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації
звітувати фінансовому управлінню районної державної адміністрації про цільове
використання коштів до 12.11.2015 року.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної
державної адміністрації.
Голова районної державної адміністрації

А.А.Карпенко

Додаток
до розпорядження голови
районної державної
адміністрації
від 06.10.2015 №434/А-2015

КОШТОРИС
витрат для проведення спортивних змагань та зборів у жовтні 2015 року
1. Зональні змагання Спартакіади Одеської області з баскетболу серед чоловіків, смт.
Іванівка, 10-11.10.2015р.
Склад команди: Роздільнянський район – 12 чоловік.
Харчування команди: 30 грн. х 12 чол. х 2 дні = 720 грн.
Преміювальний фонд команди: 59,88 грн. х 12 чол. = 718,56 грн. (Податок – 16.5%)
Автопослуги: 1200 грн.
Придбання: мінеральна вода для спортсменів – 100 грн.
ВСЬОГО: 2738,56 грн.
2. Фінальні змагання Спартакіади Одеської області з гандболу серед чоловіків, с.
Шабо Б.-Дністровський район, 17-18.10.2015р.
Склад команди: Роздільнянський район – 13 чоловік.
Харчування команди: 30 грн. х 13 чол. х 2 дні = 780 грн.
Преміювальний фонд команди: 59,88 грн. х 13 чол. х 2 дні = 1556,88 грн. (Податок –
16.5%)
Проїзд гравців: (які не проживають в м. Роздільна) – 66 грн. х 5 чол. = 330 грн.
Проживання: 80 грн. х 13 чол. = 1040 грн.
Автопослуги: - 1800 грн.
Придбання: мінеральна вода для спортсменів – 100 грн.
ВСЬОГО: 5606,88 грн.
3. Кубок Роздільнянського району з футболу пам’яті Валерія Писаренко, смт.
Лиманське, 11.10.2015 р.
Призовий фонд: І – м. – грамоти, 150 грн., ІІ – м. –грамоти, 140 грн., ІІІ – м. – грамоти, 130
грн.
Пам’ятний приз (сім’ї) – 300 грн.
Кращий гравець:
Нараховано Утримано, Отримано
16,5%
59,88 грн.
9,88
50,0 грн.
Суддівство: 30 грн. х 8 чол. = 240 грн.
Обслуговуючий персонал: 30 чол. х 2 чол. = 60 грн.
Лікар: 50 грн.
Придбання: грамоти – 80 грн., поминальні квіти – 75 грн.
Автопослуги: 500 грн.
ВСЬОГО: 1784,88 грн.
4. Кубок Роздільнянського району з волейболу пам’яті воїна – афганця В’ячеслава
Чернишова, с. Степове, 18.10.2015 р.

Призовий фонд: І – м. – грамоти, 150 грн., ІІ – м. –грамоти, 140 грн., ІІІ – м. – грамоти, 130
грн.
Пам’ятний приз (сім’ї) – 300 грн.
Суддівство: 30 грн. х 6 чол. = 180 грн.
Обслуговуючий персонал: 30 грн. х 2 чол. = 60 грн., лікар – 50 грн.
Придбання: грамоти – 60 грн., поминальні квіти – 75 грн.
Автопослуги: 208 грн.
ВСЬОГО: 1353.0 грн.
5. Фінальні змагання Спартакіади Одеської області з баскетболу, м. Овідіополь, 3031.10.2015 р.
Склад команди: Роздільнянський район – 12 чоловік.
Харчування команди: 30 грн. х 12 чол. х 2 дні = 720 грн.
Преміювальний фонд команди: 59,88 грн. х 12 чол. х 2 дні = 1437,12 грн. (Податок –
16.5%)
Автопослуги: - 1800 грн.
Придбання: мінеральна вода для спортсменів – 100 грн.
ВСЬОГО: 4057,12 грн.
6. Півфінальні змагання Спартакіади Одеської області з футболу, м. Роздільна,
10.10.2015 року. «Збірна Роздільнянського району» - ФК «Березівка». Склад команди
Роздільнянського району – 20 чоловік.
Харчування команди: 30 грн. х 20 чол. = 600 грн.
Преміювальний фонд: 59,88 грн. х 20 чол. = 1197,60 грн. (податок – 16,5 %)
Проїзд спортсменів (не живуть у м. Роздільна): 33 грн. х 4 чол. х 2 дні = 264 грн.
Суддівство:
Нараховано
Головний арбітр
Інспектор
Боковий арбітр
Боковий арбітр
Всього

239,52
179,76
119,76
119,76
658,68

Утримано
15%
1,5%
35,92
3,6
26,94
2,7
17,96
1,8
17,96
1,8
98,78
9,9

Отрима
но
200,0
150,0
100,0
100,0
550,0

Проїзд 4-х суддів: 330 грн.
Забезпечення: лікар – 50 грн.
Придбання: мінеральна вода для спортсменів та суддів – 85 грн.
ВСЬОГО: 3185,28 грн.
7. Півфінальні змагання Спартакіади Одеської області з футболу:
ФК «Березівка» - «Збірна Роздільнянського району», м. Березівка, 17.10.2015 р.
Склад команди: Роздільнянський район – 20 чоловік.
Харчування команди: 30 грн. х 20 чол. = 600 грн.
Преміювальний фонд команди: 59,88 грн. х 20 чол. = 1197,60 грн. (Податок – 16.5%)
Проїзд спортсменів (не живуть в м. Роздільна): 66 грн. х 4 чол. = 264 грн.
Автопослуги: - 2000 грн.
Придбання: мінеральна вода для спортсменів – 100 грн.
ВСЬОГО: 4161,60 грн.

8. Фінальні змагання Спартакіади Одеської області з футболу, м. Одеса, 24.10.2015
року.
Склад команди: Роздільнянський район – 20 чоловік.
Харчування команди: 30 грн. х 20 чол. = 600 грн.
Преміювальний фонд команди: 59,88 грн. х 20 чол. = 1197,6 грн. (Податок – 16.5%)
Проїзд спортсменів (не живуть в м. Роздільна): 66 грн. х 4 чол. = 264 грн.
Автопослуги: 2000 грн.
Суддівство: 600 грн.
Придбання: мінеральна вода для спортсменів – 100 грн.
ВСЬОГО: 4761,60 грн.
9. Забезпечення збірних команд Роздільнянського району з футболу та міні –
футболу.
Придбання: Футзальні «Супер» м’ячі – 1390,0 грн. х 2 шт. = 2780,0 грн.
Футзальні «Мастер» м’ячі – 790,0 грн. х 3 шт. = 2370,0 грн.
ВСЬОГО: 5150,0 грн.
10. Послуги банку: 400 грн.
РАЗОМ: 33198,92 грн.

Заступник керівника апарату - начальник відділу
організаційно - кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

О.Я. Головко

