
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХVІ сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

30 січня 2020 року         № 1163 - VIІ 

 
 

 

Про затвердження звіту про виконання заходів за 2019 

рік 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 ІV сесії Комсомольської селищної ради VІI скликання «Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на території 

Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки» від 25 грудня 2015 року № 

62-VІІ, рішення виконавчого комітету Комсомольської селищної ради «Про 

подання на затвердження Комсомольської селищної ради звіту про виконання 

Заходів за 2019 рік до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 

території Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки» від ___ січня 2020 

року № __ Комсомольська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити звіт про виконання заходів за 2019 рік до Програми розвитку 

фізичної культури та спорту на території Комсомольської селищної ради на 

2016-2019 роки (додатки № 1, 2 та 3). 

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

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

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                Дмитро ДІХТЯР 
 

Погоджено: 

Голова комісії        В’ячеслав РИЛЬЦЕВ 

Заступник селищного голови      Олена ТИМЧЕНКО 

Головний бухгалтер       Наталія БАРДАКОВА 

 

 



Додаток 1 
до рішенням LХVІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання від 30 січня 2020 

року №   - VIІ 
 

 

Звіт 

про виконання Заходів за 2019 рік  до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 

території Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки по ГО СК «Енергетик-

Центренерго»  

 

Запланованими заходами на 2019 рік були передбачені кошти в сумі 390800,00 грн., 

фактично використано 384900,00 грн. 

№  Зміст заходу Заплановано, 

 грн. 

Витрачено, 

грн. 

2 забезпечення 18 гравців та 2 тренерів харчуванням під час 

Турніру  серед ветеранів  пам’яті Резенкіна С.В. 

40600,00 

(7 ігор) 

25116,00 

(7 ігор) 

3 забезпечення 18 гравців та 2 тренерів харчуванням під час 

Чемпіонату Харківської області з футболу 

92800,00 

(16 ігор) 

92800,00 

(16 ігор) 

4 Забезпечення 18 гравців та 2 тренерів харчуванням  

навчально-тренувальних зборів з підготовки до другого кола 

чемпіонату Харківської області з футболу 

23200,00 

(4 дні) 

23200,00 

 
Забезпечення 18 гравців та 2 тренерів харчуванням  

навчально-тренувальних зборів з підготовки до турніру з 

футболу серед чоловіків  

23200,00 

(4 дні) 

23200,00 

(4 дні 

5 транспортні витрати для участі в Чемпіонаті Харківської 

області з футболу 

37500,00 31600,00 

 
Придбання призів, кубків, грамот 6800,00 6800,00 

(сітка 

футбольн

а 

6 Придбання спортивного інвентарю та спортивної форми 110700,00 100700,00 

7 Проведення змагань: 

у тому числі 

• першість селища з шахів, 

• першість селища з шашок, 

• турнір з волейболу серед учнів шкіл, 

• турнір з футболу серед ветеранів присвячений Дню 

Перемоги 

• турнір по пляжному волейболу та футболу 

присвячений Дню молоді, 

• турнір з футболу присвячений Дню селища, 

• турнір по волейболу присвячений Дню селища, 

• районна першість з волейболу «Слобожанський 

кубок», 

• турнір з футболу серед ветеранів на кубок Влада 

Корольова, 

• вікрита першість з баскетболу «Слобожанський 

кубок», 

• ІІІ турнір по волейболу серед 40+ 

56000,00 

 

6000,00(2 гри) 

6000,00(2гри) 

6000,00 

 

3000,00 

 

10000,00 

3000,00 

3000,00 

 

5000,00 

 

5500,00 

 

3000,00 

 

5500,00 

56000,00 

 

6000,00 

6000,00 

6000,00 

 

3000,00 

 

10000,00 

3000,00 

3000,00 

 

5000,00 

 

5500,00 

 

3000,00 

 

5500,00 

 ВСЬОГО: 390800,00 384900,00 
 

Секретар 

Комсомольської селищної ради                                                                          Галина КУЦЕНКО  



 
Додаток 2 

до рішенням LХVІ сесії 

Комсомольської селищної ради VIІ 

скликання від 30 січня 2020 року № - 

VIІ 
Звіт 

про виконання Заходів за 2019 рік  до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 

території Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки по ДЮСШ смт. Слобожанське 

 

Запланованими заходами на 2019 рік були передбачені кошти в сумі 141300,00 грн., 

фактично використано 141300,00 грн. 

 

№  Заплановано  Фактично проведено 

Зміст заходу сума, грн. Зміст заходу сума, грн. 

1 Квітень: 

Чемпіонат з  плавання   

(кубки, призи переможцям, 

медалі, бланки грамот) 

10000,00 Квітень: 20.04.2019 р 

Чемпіонат з  плавання   

(кубки, медалі, бланки 

грамот) 

10000,00 

2 Травень: 

Відкрита першість по футболу 

серед дитячих команд  (кубки, 

призи переможцям, медалі, 

бланки грамот) 

10000,00 

 

Травень: 14.05.2019 р. 

Відкрита першість по 

футболу серед дитячих 

команд  (кубки, медалі, 

бланки грамот) 

10000,00 

 

3 Травень: 

Відкрита першість по  легкій 

атлетиці 

(кубки, призи переможцям, 

медалі, бланки грамот) 

10000,00 Травень:17.05.2019 р. 

Відкрита першість по  легкій 

атлетиці 

(кубки, медалі, бланки 

грамот)) 

10000,00 

4 Вересень: 

Відкрита першість по футболу 

серед дитячих команд  

 (кубки, призи переможцям, 

медалі, бланки грамот) 

10000,00 

 

Вересень: 13.09.2019 р. 

Відкрита першість по 

футболу серед дитячих 

команд  

 (кубки, медалі, бланки 

грамот) 

10000,00 

 

5 Вересень: 

Відкрита першість по легкій 

атлетиці присвячена Дню 

селища 

(кубки, медалі, бланки грамот) 

10000,00 Вересень: 26.09.2019 р. 

Відкрита першість по легкій 

атлетиці присвячена Дню 

селища 

(кубки, медалі, бланки 

грамот 

10000,00 

6 Листопад: 

Чемпіонат з плавання «Золота 

осінь» 

(кубки, медалі, бланки грамот) 

10000,00 Листопад: 17.11.2019 р. 

Чемпіонат з плавання «Золота 

осінь» 

(кубки, медалі, бланки грамот) 

10000,00 

7 Листопад: 

Турнір по міні футболу серед 

дитячих команд, присвячений 

пам’яті Влада Корольова  

(кубки, призи переможцям, 

медалі, бланки грамот) 

10000,00 Листопад: 22.11.2019 р 

Турнір по міні футболу 

серед дитячих команд, 

присвячений пам’яті Влада 

Корольова  

(кубки, медалі, бланки 

грамот) 

10000,00 

8 Грудень: 

Відкрита першість по легкій 

атлетиці Зимові старти  

10000,00 Грудень: 

Відкрита першість по легкій 

атлетиці Зимові старти  

10000,00 



(бланки грамот, медалі, кубки) (бланки грамот, медалі, кубк 

9 Лютий: 

придбання спортивного 

інвентарю 

10000,00 Лютий: 

придбання спортивного 

інвентарю 

10000,00 

10 Березень: 

Чемпіонат України по 

легкоатлетичному двобор’ю м. 

Київ 

харчування спортсменів та 

тренера (9 спортсмена *299 

грн.+1 тренер*209 грн.)* 3 дні = 

8700,00 грн., транспортні 

витрати – 2600 грн. 

11300,00 Березень 15-17.03.2019 р.: 

Чемпіонат України по 

легкоатлетичному двобор’ю 

м. Київ 

харчування спортсменів та 

тренера (9 спортсмена *299 

грн.+1 тренер*209 грн.)* 3 

дні = 8700,00 грн., 

транспортні витрати – 2600 

грн. 

11300,00 

11 Жовтень: 

придбання спортивного 

інвентарю та спортивної форми 

40000,00 Жовтень: 

придбання спортивного 

інвентарю та спортивної форми 

40000,00 

 
Всього  141300,00  141300,00 

 

 
 
 

Секретар 

Комсомольської селищної ради                                                                        Галина КУЦЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 3 

до рішенням LХVІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання від 30 січня 

2020 року №   - VIІ 

Звіт про виконання заходів 

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

селищної ради на 2016-2019 роки 

ГО «Зміївська районна спортивна організація самбо» 

 

Запланованими заходами на 2019 рік були передбачені кошти в сумі 112532,00 грн., 

фактично використано, 112462,00 грн. 

№  Зміст заходу Запланован

о, сума, 

грн. 

Фактично, 

сума, грн. 

1 січень: Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки згідно з 

календарним планом заходів Національної федерації самбо 

України на 2019 рік: 

харчування спортсменів та тренера (6 спортсмена *299 

грн.+1 тренер*209 грн.)* 3 дні = 6009,00 грн. 

6009,00  

2  березень: Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки 

згідно з календарним планом заходів Національної 

федерації самбо України на 2019 рік: 

харчування спортсменів та тренера (3 спортсмена *299 

грн.+1 тренер*209 грн.)* 3 дні = 3318,00 грн. 

3318,00  

3 квітень: Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки згідно 

з календарним планом заходів Національної федерації 

самбо України на 2019 рік: 

харчування спортсменів та тренера (4 спортсмена *299 

грн.+1 тренер*209 грн.)* 3 дні = 4215,00 грн. 

4215,00 

 

 

4 травень: Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки згідно 

з календарним планом заходів Національної федерації 

самбо України на 2019 рік: 

харчування спортсменів та тренера (5 спортсменів *299 

грн.+1 тренер*209 грн.)* 3 дні = 5112,00 грн. 

5112,00  

5 серпень: Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки згідно 

з календарним планом заходів Національної федерації 

самбо України на 2019 рік: 

харчування спортсменів та тренера (5 спортсменів *299 

грн.+1 тренер*209 грн.)* 3 дні = 5112,00 грн. 

5112,00 

 

 

6 вересень : Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки 

згідно з календарним планом заходів Національної 

федерації самбо України на 2019 рік: 

 (5 спортсменів *299 грн.+1 тренер*209 грн.)* 3 дні = 

5112,00 грн. 

- Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки згідно з 

календарним планом заходів Національної федерації самбо 

України на 2019 рік: 

харчування спортсменів та тренера (5 спортсменів *299 

грн.+1 тренер*209 грн.)* 3 дні = 5112,00 грн. 

10224,00   

7 жовтень: Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки 

згідно з календарним планом заходів Національної 

федерації самбо України на 2019 рік: 

 харчування спортсменів та тренера (5 спортсменів *299 

грн.+1 тренер*209 грн.)* 3 дні = 5112,00 грн. 

5112,00  

8 листопад: Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки 19215,00  



згідно з календарним планом заходів Національної 

федерації самбо України на 2019 рік: 

 харчування спортсменів та тренера (4 спортсменів *299 

грн.+1 тренер*209 грн.)* 3 дні = 4215,00 грн. 

- Всеукраїнський турнір смт. Слобожанське (оренда 

приміщення, кубок, призи)– 15000,00 грн. 

9 грудень: Всеукраїнські турніри, чемпіонати та кубки згідно 

з календарним планом заходів Національної федерації 

самбо України на 2019 рік: 

 харчування спортсменів та тренера (4 спортсменів *299 

грн.+1 тренер*209 грн.)* 3 дні = 4215,00 грн. 

4215,00  

10 Червень: 

навчально-тренувальні збори: 

харчування спортсменів та тренера  

50000,00  

 
Всього: 112532,00  

 

 

 

 

Секретар Комсомольської селищної ради    Галина КУЦЕНКО 

 

 

 

 

 


