
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

2019 р. м.Старобільськ №

Про участь у Кубку 
Біловодська з волейболу 
присвяченому Дню звільнення 
від фашистських загарбників

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», рішень Старобільської районної ради від 23.12.2016р. № 15/11 
«Про затвердження районної Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Старобільському районі на 2017-2020 роки» та від 21.12.2018р. № 32/20 «Про 
районний бюджет Старобільського району на 2019 рік», у зв’язку з участю 
збірної команди Старобільського району в обласному Кубку з волейболу 
присвяченому Дню звільнення Біловодська від фашистських загарбників, що 
пройде 19 січня,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити склад збірної команди Старобільського району в Кубку 
Біловодська з волейболу присвяченому Дню звільнення від фашистських 
загарбників (додається).

2. Забезпечити участь у заході за рахунок коштів районної програми 
«Розвиток фізичної культури і спорту в Старобільському районі на 2017-2020 
роки» (розрахунок коштів у додатку).

3. Визначити відповідальним за організацію та проведення заходів відділ 
сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Світличний І).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олова А. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області 
'/-5' 20/ ? року № '

Склад
збірної команди Старобільського району в Кубку Біловодська з волейболу 

присвяченому Дню звільнення від фашистських загарбників

№ з/п Прізвище, ім’я
1 Іванчук Євген (за згодою)
2 Писаний Данило (за згодою)
3 Ружин Богдан (за згодою)
4 Авраменко Михайло (за згодою)
5 Ружин Олександр (за згодою)
6 Паславський Максим (за згодою)
7 Задорожня Дарина (за згодою)
8 Маслійов Євген (за згодою)
9 Світлична Ганна (за згодою)
10 Світличний Павло (за згодою)

Начальник відділу сім’ї, молоді 
та спорту райдержадміністрації І. Світличний
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Додаток
до розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області
•//~ /‘лґйья 20 /У року № 4 -  .

Розрахунок коштів

1. Придбання пального ЗО літрі х 28, 692 грн. = 860, 76 грн. 00 коп.
2. Компенсація за продукти харчування учасникам 10 осіб х 80,00 грн. = 800 

грн. 00 коп.

Разом: 1660 (одна тисяча шістсот шістдесят) грн. 76 коп.

Начальник відділу сім’ї, молоді 
та спорту райдержадміністрації І. Світличний


