
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         ХХХІІІ сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

08 лютого 2018 року                                                             №  580 - VІІ 

 

Про внесення змін до Заходів на 2018 рік до 

Програми розвитку фізичної культури та 

спорту на території Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019 роки 

 

 Розглянувши лист громадської організації «Зміївська районна спортивна 

організізація самбо» від 30.01.2017 року № 3, 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 змін до Заходів на 2018 рік до 

Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019 роки» від 06 лютого 2018 р. № 63 Комсомольська 

селищна рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зміни до Заходів на 2018 рік до Програми розвитку фізичної 

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

роки по ГО «Зміївська районна спортивна організація самбо», виклавши їх у 

новій редакції  (додаток № 1). 

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  ХХХІІІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання від 08 

лютого 2018 року №  580 - 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: 

Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки згідно з календарним планом 

заходів Національної федерації самбо України на 2018 рік: 

харчування спортсменів та тренера (4 спортсмена *299 грн.+1 тренер*209 

грн.)* 3 дні = 4215,00 грн. 

4215,00 

2  лютий: 

Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки згідно з календарним планом 

заходів Національної федерації самбо України на 2018 рік: 

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

грн.)* 3 дні = 1524,00 грн. 

1524,00 

3 квітень: 

Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки згідно з календарним планом 

заходів Національної федерації самбо України на 2018 рік: 

харчування спортсменів та тренера (4 спортсмена *299 грн.+1 тренер*209 

грн.)* 3 дні = 4215,00 грн. 

4215,00 

 

4 травень: 

Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки згідно з календарним планом 

заходів Національної федерації самбо України на 2018 рік: 

харчування спортсменів та тренера (6 спортсменів *299 грн.+1 тренер*209 

грн.)* 2 дні = 4006,00 грн. 

4006,00 

5 червень: 

Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки згідно з календарним планом 

заходів Національної федерації самбо України на 2018 рік: 

харчування спортсменів та тренера (5 спортсменів *299 грн.+1 тренер*209 

грн.)* 3 дні = 5112,00 грн. 

5112,00 

 

6 вересень : 

Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки згідно з календарним планом 

заходів Національної федерації самбо України на 2018 рік: 

 (6 спортсменів *299 грн.+1 тренер*209 грн.)* 2 дні = 4006,00 грн. 

Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки згідно з календарним планом 

заходів Національної федерації самбо України на 2018 рік: 

харчування спортсменів та тренера (6 спортсменів *299 грн.+1 тренер*209 

грн.)* 2 дні = 4006,00 грн. 

8012,00 

 

7 жовтень: 

Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки згідно з календарним планом 

заходів Національної федерації самбо України на 2018 рік: 

 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: 

Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки згідно з календарним планом 

заходів Національної федерації самбо України на 2018 рік: 

 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 


