
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         ХХХVІІІ сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 
26 квітня  2018 року                                                                                               № 674 - 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 спілки «Харківська обласна федерація футболу» від 

21.03..2018 р. № 62, листи громадської організації спортивний клуб «Енергетик- 

Центренерго» від 29.03.2018 р. № 19 та від 23.04.2018 р. № 23 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 (зі змінами), 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 17.04. 2018 р. № 139 Комсомольська селищна рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Заходів на 2018 рік до Програми розвитку фізичної культури та 

спорту на території Комсомольської селищної ради на 2016-2019, затверджених рішенням  

ХХХІІ сесії Комсомольської селищної ради VIІ скликання від  21 грудня  2017 року №  562 – 

VIІ, а саме  доповнити  додаток № 1 даного рішення пунктами 9 - 11 наступного змісту: 

№  Зміст заходу Сума, грн. 

9 Квітень: 

Чемпіонат Харківської області з футболу 1 гра: 

харчування (18 гравців*299 грн. та 2 тренерів *209 грн.) – 5800,00 грн. 

5800,00 

10 Травень: 

Чемпіонат Харківської області з футболу 5 гри: 

харчування (18 гравців*299 грн.*5 дні та 2 тренерів *209 грн.*5 дні) – 

29000,00 грн., 

транспортні витрати – 7700,00 грн. 

36700,00 

11 Червень: 

Чемпіонат Харківської області з футболу 1 гра: 

харчування (18 гравців*299 грн. та 2 тренерів *209 грн.) – 5800,00 грн., 

транспортні витрати – 1700,00 грн. 

7500,00 

 ВСЬОГО: 172076,00 

2. Вважати рішення ХХХVІ сесія Комсомольської селищної радиVIІ скликання від 

01 березня 2018 року  № 633 – 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» від 01 березня 2018 року  № 633 – VІІ таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

Комсомольський  

селищний голова                                                                                                         Д.М.   Діхтяр  


