
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХХХVІ сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 

01 березня 2018 р.         № 632 -VIІ 
 

Про внесення змін 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 

виконавчого комітету Комсомольської селищної ради «Про подання на затвердження 

Комсомольської селищної ради змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 

території Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки від 27 лютого 2018 року № 93 

Комсомольська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території 

Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням ІV сесія 

Комсомольської селищної ради VIІ скликання від 25 грудня 2015 року № 62 – VIІ, а саме: 

- розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити реченнями: 

- ГО «Зміївська районна спортивна організація самбо», яка підтримує талановитих 

спортсменів та забезпечує їх участь у Всеукраїнських турнірах, чемпіонатах та кубках 

згідно з календарним планом заходів Національної федерації самбо України на  

відповідний рік. 

 -розділ 3. ЗАХОДИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ викласти у наступній редакції: 

Заходами Програми є: 

• надання фінансової підтримки ГО СК «Енергетик-Центренерго», ГО «Зміївська районна 

спортивна організація самбо», волейбольній команді «Зміївський енергетик» на 

забезпечення харчування учасників спортивних заходів та навчально-тренувальних 

зборів, на придбання спортивного інвентарю, спортивної форми та взуття, призів 

переможцям спортивних турнірів, на транспортні витрати, інше. Установити грошову 

норму витрат на забезпечення харчування учасників спортивних заходів (районних, 

обласних змагань, чемпіонатів України та міжнародних турнірів) за рахунок селищного 

бюджету: 

для спортсменів – до 299 грн. (включно) в день; 

для тренерів – до 209 грн. (включно) в день, 

• надання фінансової підтримки ДЮСШ смт. Слобожанське, ГО СК «Енергетик-

Центренерго», ГО «Зміївська районна спортивна організація самбо», ВК «Зміївський 

енергетик» на проведення та участь у спортивних заходів. 

Програма фінансується за рахунок коштів селищного бюджету. 

- розділ 4.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ доповнити словами: 

формування іміджу Комсомольської селищної ради, як спортивного осередку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних 

питань (голова комісії  – Рильцев В. П.). 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова         Д.М. Діхтяр 


