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Про затвердження грошових добових норм витрат на забезпечення харчуванням за рахунок коштів обласного бюджету учасників спортивних заходів обласного та всеукраїнського рівня,  спортсменів  спортивних  шкіл та обласної школи вищої  спортивної  майстерності та відповідного Порядку

        Керуючись статтею 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від           18 вересня 2013 року № 689 «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня» (із змінами), враховуючи наказ Міністерства молоді та спорту від 27 січня 2014 року № 146 «Про затвердження грошової добової норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів»,  зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 07 лютого 2014 року за № 252/25029, з метою підвищення спортивної майстерності та створення належних умов для підготовки провідних спортсменів області до участі у міжнародних та всеукраїнських змаганнях, успішних виступів учасників спортивних заходів обласного та всеукраїнського рівня, спортсменів спортивних шкіл, школи вищої спортивної майстерності

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

        1. Затвердити грошові добові норми витрат на забезпечення харчуванням за рахунок коштів обласного бюджету учасників спортивних заходів обласного та всеукраїнського рівня,  спортсменів  спортивних  шкіл та обласної школи вищої  спортивної  майстерності, що додаються.

2. Затвердити Порядок забезпечення харчуванням за рахунок коштів обласного бюджету учасників спортивних заходів обласного та всеукраїнського рівня,  спортсменів  спортивних  шкіл та обласної школи вищої спортивної  майстерності, що додається.
 	
	 3. Юридичне управління апарату Запорізької обласної державної адміністрації забезпечити подання в установленому законом порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування в друкованих засобах масової інформації.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, контроль – на заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.



Голова 								         Віталій БОГОВІН




























Проєкт вносить:
начальник Управління молоді, фізичної
культури та спорту Запорізької обласної
державної адміністрації 	                                            Наталія ВЛАСОВА

Аркуш погодження додається

