
Додаток № 1 

до рішення  LХV  Комсомольської селищної 

ради VIІ  скликання від 19 грудня 2019 року 

№ 1124 – VIІ  
 

ЗАХОДИ 

на 2020 рік до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Комсомольської 

селищної ради на 2020-2024 роки 

по ГО СК «Енергетик-Центренерго» 

 

№  Зміст заходу Сума, грн. 

1 Січень: 

Першість селища по шахам (кубки, бланки грамот, рамки для грамот, призи 

переможцям), -  3000,00 грн., 

Першість селища по шашкам (кубки, бланки грамот, рамки для грамот, призи 

переможцям )-  3000,00 грн. 

6000,00 

2 Лютий: 

Турнір з волейболу серед учнів шкіл селищної ради  

(оренда приміщення для проведення, кубки, бланки грамот, призи переможцям)- 

6000,00 грн. 

Придбання спортивного інвентарю ( форма ігрова для футболу 1 комплект, 

форма ігрова для волейболу 1 комплект (на дорослих – 9 чол.), форма ігрова для 

волейболу 1 комплект (для дітей – 9 чол.), сітка для воріт та м’ячі футбольні – 

34116,00 грн. 

40116,00 

3 Квітень: 

Турнір з футболу серед ветеранів присвячений Дню Перемоги  

(бланки грамот, медалі, призи, кубки)- 3000,00  

3000,00 

4 Червень: 

Турнір по пляжному волейболу та футболу присвячений Дню молоді  

(придбання волейбольних сіток, бланки грамот, медалі, призи переможцям, 

кубки) – 10000,00 грн. 

10000,00 

5 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. 

12000,00 

6 Листопад: 

Районна першість з волейболу «Слобожанський кубок» 

(оренда приміщення для проведення першості, кубки, бланки грамот,  призи 

переможцям)- 5000,00 грн., 

 Турнір з футболу серед ветеранів на кубок Влада Корольова 

(кубки, призи, бланки грамот) – 5500,00 грн., 

Відкрита першість з баскетболу «Слобожанський кубок» 

(оренда приміщення для проведення першості, кубки, бланки грамот,  призи 

переможцям)- 3000,00 грн. 

13500,00 

7 Грудень: 

ІІІ турнір по волейболу серед 40+  

(оренда приміщення для проведення першості, кубки, бланки грамот,  призи 

переможцям) - 5500,00 грн. 

5500,00 

8 Чемпіонат Харківської області з футболу: 

харчування (18 гравців*299 грн.*16 днів гри та 2 тренерів *209 грн.*16 днів гри) 

– 92800,00 грн., 

учбові – тренувальні збори з підготовки до участі в чемпіонаті області з футболу  

(харчування (18 гравців*199 грн.*3 дні та 2 тренерів *199 грн.*3 дні) – 11940,00 

грн., 

транспортні витрати – 30500,00 грн. 

135240,00 



у т.ч : 

квітень 2020 року – 7960,00 грн.( учбові – тренувальні збори харчування – 2 дня), 

травень 2020 року – 34680,00 грн. .(( учбові – тренувальні збори – 1 день, 

чемпіонат  – 4 дня) харчування – 27180,00 грн., транспортні витрати 7500,00 

грн.), 

червень 2020 року – 30700,00 грн., .(( учбові – тренувальні збори – 1 день, 

чемпіонат  – 4 дня) харчування – 27180,00 грн., транспортні витрати 7500,00 

грн.), 

липень 2020 року – 30700,00 грн. (чемпіонат  – 4 дня харчування – 23200,00 грн., 

транспортні витрати 7500,00 грн.), 

серпень 2020 року – 15600,00 грн. . (чемпіонат  – 2 дня харчування – 11600,00 

грн., транспортні витрати 4000,00 грн.), 

вересень 2020 року –15600,00 грн. . (чемпіонат  – 2 дня харчування – 11600,00 

грн., транспортні витрати 4000,00 грн.). 

9 Турнір по футболу серед ветеранів пам’яті Резенкіна С.З. м. Харків 

 (харчування: (18 спортсменів*299 грн. + 2 тренера*209 грн.)* 7 ігор у т.ч: 

січень 2020 року – 11600,00 грн., 

лютий 2020 року – 23200,00 грн., 

березень 2020 року – 5800,00 грн. 

 40600,00 

10 Транспортні витрати для участі дитячої футбольної команди в обласних турнірах 

–11400,00 грн. у т.ч.: 

квітень 2020 року – 3500,00 грн., 

травень 2020 року – 2000,00 грн., 

серпень 2020 року – 900,00 грн., 

жовтень 2020 року - 5000,00 грн. 

11400,00 

Всього: 277356,00 

 

 

 

Секретар Комсомольської селищної ради     Галина КУЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

до рішення  LХV  Комсомольської селищної 

ради VIІ  скликання від 19 грудня 2019 року 

№ 1124 – VIІ  
 

ЗАХОДИ 

на 2019 рік до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території 

Комсомольської селищної ради на 2020-2024 роки 

ДЮСШ смт. Комсомольське 
№  Зміст заходу Сума, грн. 

1 Турнір по міні футболу (бланки грамот, медалі, кубки, призи 

переможцям) лютий 2020 року 

5956,00 

2 Всеукраїнський турнір з плавання «Академія  плавання 

Одеса » березень 2020 року 

Харчування (12 спортсменів*299 грн.+1 тренер *209  грн.)*3 

дні=11391,00 грн. 

11391,00 

3 Чемпіонат України  по легкоатлетичному двоборству  лютий 

2020 року 

Харчування (9 спортсменів*299 грн.+1 тренер *209  грн.)*3 

дні=7803,00 грн. 

7803,00 

4 Чемпіонат з плавання на призи Комсомольського селищного 

голови (бланки грамот, медалі, кубки, призи переможцям) 

квітень 2020 року 

10500,00 

5 Відкрита першість по футболу (бланки грамот, медалі, 

кубки, призи переможцям) травень 2020 року 

5600,00 

6 Відкрита першість по легкій атлетиці (бланки грамот, 

медалі, кубки, призи переможцям) травень 2020 року 

7300,00 

7 Всеукраїнський турнір з плавання пам’яті С. Бойченко 

травень 2020 року 

Харчування (12 спортсменів*299 грн.+1 тренер *209  грн.)*4 

дні=14979 грн. 

14979,00 

8 Відкрита першість по футболу (бланки грамот, медалі, 

кубки, призи переможцям) вересень 2020 року 

5400,00 

9 Відкрита першість по легкій атлетиці (бланки грамот, 

медалі, кубки, призи переможцям) вересень 2020 року 

7500,00 

10 Всеукраїнський турнір з плавання «Академія  плавання 

Одеса » жовтень 2020 року 

Харчування (12 спортсменів*299 грн.+1 тренер *209  грн.)*3 

дні=11391 грн. 

11391,00 

11 Чемпіонат з плавання Золота осінь (бланки грамот, медалі, 

кубки, призи переможцям) листопад 2020 року 

6004,00 

12  Турнір по футболу присвячений пам’яті Влада Корольова 6176,00 

 Всього: 100000,00 

 

 

 

Секретар Комсомольської 

селищної ради        Галина КУЦЕНКО 

 
 

 

 

 

 

 



Додаток № 3 

до рішення LХV Комсомольської селищної 

ради VIІ  скликання від 19 грудня 2019 року 

№ 1124 – VIІ  
 

ЗАХОДИ 

на 2020 рік до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Комсомольської 

селищної ради на 2020-2024 роки 

ГО «Зміївська районна спортивна організація самбо» 

№  Зміст заходу Сума, грн. 

1 Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки згідно з календарним планом заходів 

Національної федерації самбо України на 2020 рік: 

харчування спортсменів та тренера (харчування ): 

лютий 2020  року – 5112, 00 грн., 

березень 2020 року - 7533,00 грн., 

квітень  2020 року – 5112,00 грн., 

травень 2020 року – 6906,00 грн., 

серпень 2020 року – 5112,00 грн., 

вересень 2020 року – 9327,00 грн., 

жовтень 2020 року – 5112,00 грн., 

листопад 2020 року –  4215,00 грн., 

грудень 2020 року –  4215,00 грн. 

52644,00 

2. Всеукраїнський турнір смт. Слобожанське (листопад 2020 року) (оренда 

приміщення, кубок, призи) 

15000,00 

 Всього: 67644,00 

  

 

 

 

Секретар Комсомольської селищної ради      Галина КУЦЕНКО 

 

 
 


