
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         LХІ сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 
24 жовтня 2019 р.         № 1071- 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 21.10.2019 р. № 60, дитячо - юнацької школи смт. Комсомольське від 

21.10.2019 р., фінансового управління Зміївської райдержадміністрації від 04.10.2019 р. № 

02-22/906, 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 22 жовтня 2019 

р. № 289 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. доповнити додаток № 1 ЗАХОДИ по ГО СК «Енергетик - Центренерго» пунктом 14 в 

такій редакції:          грн. 

13 Жовтень: 

 на придбання спортивної зимової форми та футбольних м’ячів  

40000,00 

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

замінити цифри «310800,00» на «350800,00»; 

1.3 доповнити  додаток №  2 ЗАХОДИ по ДЮСШ смт. Комсомольське  пунктами 11 в такій 

редакції:           грн. 

№  Зміст заходу Сума, грн. 

11 Жовтень: 

придбання спортивного інвентарю та спортивної форми 

40000,00 

1.4. внести зміни у рядок Всього додатку №  2 ЗАХОДИ по ДЮСШ смт. Комсомольське  
замінити цифри «101300,00» на «141300,00». 

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

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

 

 

Комсомольський   

селищний голова                                                                                                    Дмитро ДІХТЯР  

 


