
 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

від  31.01.2020№20-ОД 
м.Конотоп                                                                               
      

 

 
        

 
Відповідно до підпункту 9 пункту а) статті 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  з метою якісної підготовки  та проведення відкритого 

Чемпіонату міста з гандболу серед команд юнаків та дівчат пам’яті тренера-

викладача Попруги І.С.: 

  1.Відділу міської ради у справах молоді та спорту (начальник                

Качура О.О.): 

1.1.Організувати та провести 14-16 лютого 2020 року відкритий Чемпіонат 

міста з гандболу серед команд юнаків та дівчат пам’яті тренера-викладача  

Попруги І.С.. Контроль за проведенням змагань покласти на завідувача сектору з 

фізичної культури та спорту відділу міської ради у справах молоді та спорту 

Євдоченка С.М. 

             1.2.Розробити кошторис витрат на проведення відкритого Чемпіонату міста 

з гандболу серед команд юнаків та дівчат пам’яті тренера-викладача Попруги І.С. 

у відповідності до єдиного календарного плану спортивних змагань на 2020 рік. 

2.Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (начальник 

Радченко А.П.) профінансувати зазначені заходи, згідно з кошторисом. 

3.Залучити до роботи у вихідний дні 15-16 лютого 2020 року завідувача 

сектору з фізичної культури та спорту відділу міської ради у справах молоді та 

спорту Євдоченка С.М. та головного спеціаліста сектору з фізичної культури та 

спорту відділу міської ради у справах молоді та спорту Пасічніченка В.Ю. з метою 

організації та проведення відкритого Чемпіонату міста з гандболу серед команд 

юнаків та дівчат пам’яті тренера-викладача Попруги І.С.. 

4.Надати Євдоченку С.М. та Пасічніченко В.Ю дні відпочинку в інший 

сприятливий для них час у зв'язку з відпрацюванням робочого часу у вихідні дні 

15-16 лютого 2020 року.  

Підстава: згода Євдоченко С.М., Пасічніченка В.Ю., стаття 72 КЗпП України 

5.Інформацію про хід виконання даного розпорядження надати міському 

голові до 21 лютого 2020 року. 

6.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків. 
 

Міський голова                                                                    Артем СЕМЕНІХІН 
 

Ольга Качура 6 61 32                    

Про проведення відкритого 

Чемпіонату міста з гандболу серед 

команд юнаків та дівчат пам’яті 

тренера-викладача Попруги І.С.» 


