
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                  ХХХІІІ сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

РІШЕННЯ   

08 лютого 2018 р.        № 586 - VIІ 
 
 

Про затвердження звіту про виконання заходів за 2017 

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 VІI скликання «Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на території 

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

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

подання на затвердження Комсомольської селищної ради звіту про виконання 

Заходів за 2017  рік до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 

території Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки» від 30 січня 2018 

р. № 34 Комсомольська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити звіт про виконання заходів за 2017 рік до Програми розвитку 

фізичної культури та спорту на території Комсомольської селищної ради на 

2016-2019 роки (додатки № 1, 2 та 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 рішенням ХХХІІІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання від 08 лютого 

2018 року №  586   - VIІ 
 

 

Звіт 

про виконання Заходів за 2017 рік  до Програми розвитку фізичної культури та 

спорту на території Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки по ГО 

СК «Енергетик-Центренерго»  
 

Запланованими заходами на 2017 рік були передбачені кошти в сумі 304140,00 грн., 

фактично використано 298136,00 грн. 

№  Зміст заходу Заплановано, 

 грн. 

Витрачено, 

грн.. 

1 забезпечення 18 гравців та 2 тренерів харчуванням під час 

спортивних змагань, включених до календаря чемпіонату 

Харківської області по футболу  

116000,00 

(20 ігор) 

 

116000,00 

(20 ігор) 

2 Транспортні витрати  20000,00 20000,00 

3 Придбання спортивного інвентарю та спортивної форми 113140,00 113140,00 

4 Проведення змагань: 

у тому числі 

• турнір  з шахів та шашок, 

• бліц турнір з шахів присвячений Дню селища 

- турнір з футболу серед ветеранів присвячений Дню 

Перемоги,  

- турнір футболу присвячений Дню селища, 

- турнір з футболу серед ветеранів на кубок Влада 

Корольова 

- турнір з волейболу серед учнів шкіл селищної ради 

- турнір по пляжному волейболу та футболу 

присвячений Дню молоді,  

• районна першість з волейболу «Слобожанський 

кубок» 

• ІІІ турнір по волейболу серед 40+  

• відкрита першість з баскетболу «Слобожанський 

кубок» 

55000,00 

 

6000,00 

4000,00 

5000,00 

 

3500,00 

7500,00 

 

6000,00 

10000,00 

 

4000,00 

 

6000,00 

 

3000,00 

48996,00 

 

5996,00 

4000,00 

5000,00 

 

3500,00 

7500,00 

 

6000,00 

10000,00 

 

4000,00 

 

- 

 

3000,00 

 ВСЬОГО: 304140,00 298136,00 

 
 
 
 
 

Секретар 

Комсомольської селищної ради                                                        Г.О. Куценко  
 

 

 

 

 
 

 

 
 



Додаток 2 
до рішенням ХХІІІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання від 08 лютого 

2018 року № 586 - VIІ 
 

 

Звіт 

про виконання Заходів за 2017 рік  до Програми розвитку фізичної культури та 

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

ДЮСШ смт. Слобожанське 
 

Запланованими заходами на 2017 рік були передбачені кошти в сумі 46000,00 грн., 

фактично використано 46000,00 грн. 

 

№  Зміст заходу Виділено, 

грн. 

Використано, 

грн.. 

1 Квітень: 

Змагання по плаванню «Весінні старти»  

6000,00 6000,00 

2 Травень: 

Змагання присвячені Дню Перемоги по футболу 

7000,00 

 

7000,00 

3 Травень: 

Змагання присвячені Дню Перемоги по легкій атлетиці 

6000,00 6000,00 

4 Вересень: 

Змагання присвячені Дню селища по футболу 

7000,00 

 

7000,00 

5 Вересень: 

Змагання присвячені Дню селища по легкій атлетиці 

6000,00 6000,00 

6 Вересень: 

Змагання по плаванню 

7000,00 7000,00 

7 Листопад: 

Турнір з міні-футболу на кубок Влада Корольова 

7000,00 7000,00 

 Всього: 46000,00 46000,00 

 

 
 

 
 
 

Секретар 

Комсомольської селищної ради                                                        Г.О. Куценко  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 3 

до рішення ХХХІІІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання від 08 

лютого 2018 року № 586 - VIІ 

 

Звіт про виконання заходів 

на 2017 рік до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019 роки 

ГО «Зміївська районна спортивна організація самбо» 

 

Запланованими заходами на 2017 рік були передбачені кошти в сумі 71259,00 грн., 

фактично використано 70521,00 грн. 

 

№  Заплановані заходи Сума, грн. Проведені Заходи Сума, грн 

1 січень: 

придбання спортивного 

одягу (самбовки) для 

проведення змагань 10 

комплектів – 14000,00 грн. 

17318,00 січень: 

придбання спортивного 

одягу (самбовки) для 

проведення змагань – 

14000,00 грн. 

14000,00 

 чемпіонат України з самбо 

серед юнаків та дівчат (м. 

Одеса) 

харчування спортсменів та 

тренера, транспортні 

витрати  – 3318,00 грн. 

лютий: 

чемпіонат України з самбо 

серед юнаків та дівчат (м. 

Одеса) 

харчування2 спортсменів та 

1тренера 

3228,00 

2 березень: 

Чемпіонат серед дорослих 

(м. Луцьк) 

харчування спортсменів та 

тренера, транспортні 

витрати  –2421,00 грн. 

2421,00 

 

- - 

3 березень: 

міжнародний турнір з 

самбо серед юнаків (м. 

Кривий Ріг) 

харчування спортсменів та 

тренера, транспортні 

витрати  –2212,00 грн. 

2212,00 

 

березень: 

міжнародний турнір 

«Пам'ять» з боротьби самбо 

серед юнаків (м. Кривий Ріг) 

харчування 3 спортсменів та 

1тренера – 3318,00 грн., 

транспортні витрати (4 

білета на потяг)- 1085,00 грн. 

4403,00 

4 квітень: 

кубок України серед 

кадетів (м. Київ)  

харчування спортсменів та 

тренера, транспортні 

витрати  –3318,00 грн. 

3318,00 

 

квітень: 

кубок України серед кадетів 

(м. Київ)  

харчування 3спортсменів та 

1тренера 

3318,00 

5 травень: 

чемпіонат України з самбо 

серед юнаків та дівчат  ( 

Одеська обл.) 

харчування спортсменів та 

тренера, транспортні 

витрати  –4215,00 грн. 

4215,00 

 

травень: 

чемпіонат України з самбо 

серед юнаків та дівчат 

молодшого віку (м. Очаков) 

харчування 4 спортсменів та 

1тренера, 

4215,00 

6 серпень: 

чемпіон України серед 

молоді (м. Київ) 

3318,00 вересень: 

чемпіон України серед 

молоді (м. Білгород-

4215,00 



харчування спортсменів та 

тренера, транспортні 

витрати  –3318,00 грн. 

Дністровський) 

харчування 4спортсменів та 

1тренера 

7 вересень : 

всеукраїнський турнір з 

самбо на призи ЗТУ М.М. 

Юнака (м. Львів) 

харчування спортсменів та 

тренера, транспортні 

витрати  –3408,00 грн., 

 

6816,00 

 

жовтень: 

всеукраїнський турнір з 

самбо на призи ЗТУ М.М. 

Юнака (м. Львів) 

харчування3 спортсменів та 

1тренера, 

3318,00 

 всеукраїнський турнір 

памяті І.Х. Санаєва (м. 

Ладижин) 

харчування спортсменів та 

тренера, транспортні 

витрати  –3408,00 грн. 

  

8 жовтень: 

чемпіонат України серед 

кадетів (м. Київ) 

 харчування спортсменів 

та тренера, транспортні 

витрати  –4215,00 грн. 

19623,00 жовтень: 

чемпіонат України серед 

кадетів (м. Київ) 

харчування 4 спортсменів та 

1тренера 

4215,00 

 Всеукраїнський турнір 

смт. Слобожанське 

(оренда приміщення, 

призи)– 12000,00 грн. 

 

листопад: 

Всеукраїнський турнір смт. 

Слобожанське нагородна 

атрибутика 

12000,00 

 турнір пам’яті ЗТУ 

Бабаянца Р.С. (м. Одеса) 

харчування спортсменів та 

тренера, транспортні 

витрати  –3408,00 грн. 

вересень: 

всеукраїнський турнір памяті 

І.Х. Санаєва (м. Одеса) 

харчування 6 спортсменів та 

1тренера 

6009,00 

9  жовтень: 

Всеукраїнський турнір з 

самбо пам’яті кошового 

отамана  

І. Сірка серед юнаків 

(Кривий Ріг 

Дніпропетровська 

область)  

харчування спортсменів та 

тренера, транспортні 

витрати  –6009,00 грн. 

6009,00 

 

листопад:  

турнір з самбо серед юнаків 

та дівчат (м. Лисичанськ) 

харчування 9спортсменів та 

1тренера 

5800,00 

10 грудень: 

Всеукраїнський турнір з 

самбо пам’яті  Левицького 

М.М. серед юнаків 2004-

2006 р. н., 2007 - 2009 р. 

н.(м. Львів) 

 харчування спортсменів 

та тренера, транспортні 

витрати  –4215,00 грн. 

6009,00 Грудень: 

Турнір по самбо серед 

юнаків та дівчат (м. Київ) 

харчування 9спортсменів та 

1тренера 

5800,00 

 Всього 71259,00  70521,00 

Секретар Комсомольської селищної ради      Г.О.Куценко 


