
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         LІХ сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

02 вересня 2019 р.         № 1025 - VIІ 
 

Про внесення змін до Заходів на 2019 рік до 

Програми розвитку фізичної культури та спорту на 

території Комсомольської селищної ради на 2016-

2019 роки 
 

 Розглянувши листи громадської організації спортивний клуб «Енергетик - 

Центренерго» від 31.05.2019 р. № 35, фінансового управління Зміївської 

райдержадміністрації від 11.06.2019 р. № 02-22/577, 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 2019 рік до 

Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Комсомольської селищної ради 

на 2016 - 2019 роки» від 02 вересня 2019 р. № 252 Комсомольська селищна рада: 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Заходів на 2019 рік до Програми розвитку фізичної культури та 

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

ХLVІІІ  сесії Комсомольської селищної ради VIІ скликання від  20 грудня  2018 року №  831 

– VIІ, а саме: 

1.1. пункти 9 та 10 додатку № 1 ЗАХОДИ по ГО СК «Енергетик - Центренерго» викласти в 

новій редакції: 

№  Зміст заходу Сума, грн. 

9 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. 

Навчально – тренувальні збори з підготовки до ігор чемпіонату 

Харківської області з футболу: 

харчування (18 гравців*299 грн.*1 дні та 2 тренера *209 грн.*1 дні)= – 

5800,00 грн. 

Чемпіонат Харківської області з футболу: 

харчування (18 гравців*299 грн.*3 дні та 2пунктом тренерів *209 грн.*3 

дні) – 17400,00 грн., 

транспортні витрати – 7500,00 грн. 

42700,00 

10 Жовтень: 

Придбання спортінвентарю (м’ячі ігрові, м’ячі тренувальні, спортивна 

форма зимова) 

30700,00 



1.2. доповнити додаток № 1 ЗАХОДИ по ГО СК «Енергетик - Центренерго» пунктом 

13 в такій редакції: 

13 Серпень: 

навчально–тренувальні збори з підготовки до турніру з футболу серед 

чоловіків: 

сел. Донець ГО СК «Енергетик - Центренерго»: 

- харчування (18 гравців*299 грн.*2 дні та 2 тренера *209 грн.*2 дні)= – 

11600,00 грн. 

смт. Слобожанське ГО СК «Енергетик - Центренерго»: 

- харчування (18 гравців*299 грн.*2 дні та 2 тренера *209 грн.*2 дні)= – 

11600,00 грн. 

Призи, кубки, грамоти – 6800,00 грн. 

30000,00 

 

1.3 внести зміни у рядок Всього додатку № 1 Заходів по ГО СК «Енергетик - Центренерго»: 

замінити цифри «280800,00» на «310800,00». 

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

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

 

 

 

 

 

 

Комсомольський  селищний голова                                                                         Д.М. Діхтяр  

 

 

 

 


