
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         ХХХІІ сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

21 грудня 2017 року                                                                   № 562 - VІІ 

 

Про затвердження Заходів на 2018 рік до 

Програми розвитку фізичної культури та 

спорту на території Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019 роки 

 Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», рішення ІV сесії  Комсомольської селищної ради VIІ скликання «Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на території 

Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки» від 25 грудня 2015 року  № 

62 - VIІ, рішення виконавчого комітету Комсомольської селищної ради «Про 

подання на затвердження Комсомольської селищної ради Заходів на 2018 рік до 

Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019 роки» від 19 грудня 2017 р. № 332 Комсомольська 

селищна рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  Заходи на 2018 рік до Програми розвитку фізичної культури 

та спорту на території Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки 

(додатки № 1, № 2, № 3). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з 

питань планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального 

захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова 

комісії – Сілаєва В.А.) та з гуманітарних питань (голова комісії  – Рильцев В.П.). 

 

 

 

 

 

 

Комсомольський  

 селищний голова                                                                        Д.М.   Діхтяр  
 

 

 



Додаток № 1 

до рішення  ХХХІІ  сесії Комсомольської селищної ради 

VIІ скликання від 21 грудня 2017 року № 562 - VIІ 
 

 

ЗАХОДИ 

на 2018 рік до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019 роки 

по ГО СК «Енергетик-Центренерго» 

 

№  Зміст заходу Сума, грн. 

1 Січень: 

Придбання  дошок шахових – 1660 грн., 

Першість селища по шахам (кубки, бланки грамот, рамки для грамот, призи 

переможцям), -  3000,00 грн., 

Першість селища по шашкам (кубки, бланки грамот, рамки для грамот, 

призи переможцям )-  3000,00 грн., 

Турнір  серед ветеранів  пам’яті Резенкіна С.В. (харчування: 12 

спортсменів*299 грн.)*1 гри=3588,00 грн. 

Зимовий Чемпіонат Харківської області з футболу (харчування: (18 

спортсменів*199грн. + 2 тренера*199 грн.)* 2 гри =7960 грн. 

19208,00 

2 Лютий: 

Турнір з волейболу серед учнів шкіл селищної ради  

(оренда приміщення для проведення, кубки, бланки грамот, призи 

переможцям)- 6000,00 грн. 

Турнір  серед ветеранів  пам’яті Резенкіна С.В. (12 спортсменів*299грн.)*4 

гри=14352,00 грн. 

Зимовий Чемпіонат Харківської області з футболу (харчування: (18 

спортсменів*199грн. + 2 тренера*199 грн.)* 4 гри =15920 грн. 

36272,00 

3 Березень: 

Турнір  серед ветеранів  пам’яті Резенкіна С.В. (12 спортсменів*299грн.)*2 

гри=7176,00 грн. 

Зимовий Чемпіонат Харківської області з футболу (харчування: (18 

спортсменів*199грн. + 2 тренера*199 грн.)* 4 гри =15920 грн. 

23096,00 

4 Квітень: 

Турнір з футболу серед ветеранів присвячений Дню Перемоги  

(бланки грамот, медалі, призи, кубки)- 2500,00 

2500,00 

5 Червень: 

Турнір по пляжному волейболу та футболу присвячений Дню молоді  

(придбання волейбольних сіток, бланки грамот, медалі, призи переможцям 

– футбольні та волейбольні м’ячі, кубки) – 10000,00 грн. 

10000,00 

6 Вересень: 

Відкритий  турнір з шахів присвячений Дню селища 

(кубки, призи, бланки грамот, рамки для грамот) – 3000,00 грн., 

Відкритий  турнір з шашок присвячений Дню селища 

(кубки, призи, бланки грамот, рамки для грамот) – 3000,00 грн., 

Турнір по футболу присвячений Дню селища (кубки, призи, бланки грамот) 

- 3000 грн., 

Турнір по волейболу присвячений Дню селища (кубки, призи, бланки 

грамот) - 3000 грн. 

12000,00 

7 Листопад: 

Районна першість з волейболу «Слобожанський кубок» 

(оренда приміщення для проведення першості, кубки, бланки грамот,  призи 

переможцям)- 5000,00 грн., 

 Турнір з футболу серед ветеранів на кубок Влада Корольова 

13500,00 



(кубки, призи, бланки грамот) – 5500,00 грн., 

Відкрита першість з баскетболу «Слобожанський кубок» 

(оренда приміщення для проведення першості, кубки, бланки грамот,  призи 

переможцям)- 3000,00 грн. 

8 Грудень: 

ІІІ турнір по волейболу серед 40+  

(оренда приміщення для проведення першості, кубки, бланки грамот,  призи 

переможцям) - 5500,00 грн. 

5500,00 

 ВСЬОГО: 122076,00 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Комсомольської селищної ради     Г.О. Куценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

до рішення  ХХХІІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання від  21 

грудня  2017 року №  562 - VIІ 

 

ЗАХОДИ 

на 2018 рік до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території 

Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки 

ДЮСШ смт. Слобожанське 

№  Зміст заходу Сума, грн. 

1 Квітень: 

Чемпіонат з  плавання  «Весінні старти»  

(кубки, призи переможцям, медалі, бланки грамот) 

7000,00 

2 Травень: 

Відкрита першість по футболу серед дитячих 

команд 2007-2008 р. н. 

(кубки, призи переможцям, медалі, бланки грамот) 

8000,00 

 

3 Травень: 

Відкрита першість по  легкій атлетиці 

(кубки, призи переможцям, медалі, бланки грамот) 

7000,00 

4 Вересень: 

Відкрита першість по футболу серед дитячих 

команд 2009-2010 р. н. 

 (кубки, призи переможцям, медалі, бланки грамот) 

8000,00 

 

5 Вересень: 

Відкрита першість по легкій атлетиці присвячена 

Дню селища 

(кубки, призи переможцям, медалі, бланки грамот) 

7000,00 

6 Листопад: 

Чемпіонат з плавання «Золота осінь» 

(кубки, призи, медалі, бланки грамот) 

7000,00 

 Всього: 44000,00 

 

 

 

Секретар Комсомольської 

селищної ради         Г.О.Куценко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 3 

до рішення  ХХХІІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання від 21 

грудня 2017 року №  562 - VIІ 

 

ЗАХОДИ 

на 2018 рік до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019 роки 

ГО «Зміївська районна спортивна організація самбо» 

№  Зміст заходу Сума, грн. 

1 січень: 

чемпіонат України з самбо серед юнаків та дівчат (м. Київ)  

харчування спортсменів та тренера (4 спортсмена *299 грн.+1 

тренер*209 грн.)* 3 дні = 4215,00 грн. 

4215,00 

2  лютий: 

чемпіонат з самбо серед дорослих (м. Київ)  

харчування спортсменів та тренера (1 спортсмен *299 грн.+1 тренер*209 

грн.)* 3 дні = 1524,00 грн. 

1524,00 

3 квітень: 

кубок України серед юнаків та дівчат 

харчування спортсменів та тренера (4 спортсмена *299 грн.+1 

тренер*209 грн.)* 3 дні = 4215,00 грн. 

4215,00 

 

4 травень: 

турнір пам’яті ЗТУ Бабаянца Р.С. (м. Одеса) 

харчування спортсменів та тренера (6 спортсменів *299 грн.+1 

тренер*209 грн.)* 2 дні = 4006,00 грн. 

4006,00 

5 червень: 

чемпіонат України з самбо серед юнаків та дівчат  ( м. Одеса) 

харчування спортсменів та тренера (5 спортсменів *299 грн.+1 

тренер*209 грн.)* 3 дні = 5112,00 грн. 

5112,00 

 

6 вересень : 

всеукраїнський турнір з самбо на призи ЗТУ М.М. Юнака (м. Львів) 

харчування спортсменів та тренера (6 спортсменів *299 грн.+1 

тренер*209 грн.)* 2 дні = 4006,00 грн. 

всеукраїнський турнір памяті І.Х. Санаєва (м. Ладижин) 

харчування спортсменів та тренера (6 спортсменів *299 грн.+1 

тренер*209 грн.)* 2 дні = 4006,00 грн. 

8012,00 

 

7 жовтень: 

чемпіонат України серед кадетів  

 харчування спортсменів та тренера (5 спортсменів *299 грн.+1 

тренер*209 грн.)* 3 дні = 5112,00 грн. 

Всеукраїнський турнір смт. Слобожанське (оренда приміщення, кубок, 

призи)– 12000,00 грн. 

17112,00 

8 листопад: 

чемпіонат України серед молоді 

 харчування спортсменів та тренера (4 спортсменів *299 грн.+1 

тренер*209 грн.)* 3 дні = 4215,00 грн. 

4215,00 

 Всього 48411,00 

 

Секретар Комсомольської 

селищної ради         Г.О.Куценко 


