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Ольга МАТЮШИНА

Про надання інформації

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 Є. Ситніченка від 08.12.2021 № 6656(з) Департаментом молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (далі – Департамент) опрацьовано Ваш запит від 08.12.2021р. 
щодо надання копій авансових звітів та подорожніх листів.

За інформацією, наданою комплексною дитячо-юнацькою спортивною 
школою «Ринг» (далі – КДЮСШ «Ринг»),  Департамент повідомляє наступне.

Транспортний засіб автомобіль марки Peugeout Traveler L3 (далі – 
транспортний засіб) придбаний КДЮСШ «Ринг» в кінці 2020 року та 
використовується закладом один рік. 

Використання транспортного засобу відбувалося на території міста Києва 
за службовими та робочими цілями по контролю за орендованими і власними 
приміщеннями школи, перевезенням спеціалізованого та спортивного 
інвентарю. Також транспортний засіб використовувався для доставки 
малоцінного обладнання, канцелярських, господарських і поліграфічних 
товарів у відомчі зали та приміщення, які знаходяться у різних районах міста. 
Для надання практичної допомоги, перевірки і контролю за організацією та 
проведенням навчально-тренувальних, оздоровчих зборів вихованців КДЮСШ 
«Ринг» керівництво протягом поточного року виїжджало на службовому 
автотранспорті до місць проведення спортивних заходів.

КДЮСШ «Ринг» протягом 2021 року не проводила міжміські перевезення 
вихованців закладу транспортним засобом, та відповідно подорожні листи та 
авансові звіти по відрядженням відсутні.  

Стосовно відрядження вихованців відділення з хокею 2011 року 
народження протягом поточного року повідомляємо наступне.
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Згідно з календарним планом змагань на 2021 рік дана команда приймала 
участь у наступних спортивно - масових заходах та періодах:
26-27 лютого – Всеукраїнський турнір з хокею з шайбою у місті Кременчук;
13-14 березня – Всеукраїнський турнір з хокею з шайбою на Кубок Вінниці;
14-15 травня  – Відкритий турнір з хокею з шайбою на Кубок Кременчука;
17-27 серпня – навчально-тренувальний збір у місті Богуслав (ДЗОВ “Чайка”);
06-07 листопада – Всеукраїнські змагання з хокею з шайбою у місті Луцьк.
  
Додатки: на 11 арк. в 1 прим.

Заступник директора Леся ЯРЕМІЙЧУК

Оксана Ярмолюк
279 80 49


