
 
УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Зміївського району Харківської області

LХVІІІ сесія VIІ скликання

РІШЕННЯ

17 березня 2020 року  № 1207  - VIІ

Про  внесення  змін  до  Заходів  на  2020  рік  до
Програми розвитку фізичної культури та спорту на
території Комсомольської селищної ради на 2020-
2024 роки

Розглянувши лист ДЮСШ смт. Комсомольське від 11 березня 2020 р. № 11/03-20,
відповідно до  п.  22 ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  України»,
рішення  LХV сесії  Комсомольської  селищної  ради  VIІ  скликання  «Про  затвердження
Програми розвитку  фізичної  культури та  спорту  на  території  Комсомольської  селищної
ради на 2020-2024 роки» від 19 грудня 2019 року  № 1124  –  VIІ,  рішення виконавчого
комітету  Комсомольської  селищної  ради  «Про  подання  на  затвердження  сесії
Комсомольської селищної ради змін до Заходів на 2020 рік до Програми розвитку фізичної
культури та спорту на території Комсомольської селищної ради на 2020 - 2024 роки» від 17
березня 2020 р. № 94 Комсомольська селищна рада:

ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  до  Заходів  на  2020 рік  до  Програми розвитку  фізичної  культури та
спорту  на  території  Комсомольської  селищної  ради  на  2020-2024  роки,  затверджених
рішенням LХV  сесії Комсомольської селищної ради VIІ скликання від  19 грудня 2019 року
№ 1124 – VIІ, а саме: пункти 2 та 3 додаток № 2 ЗАХОДИ на 2020 рік до Програми розвитку
фізичної культури та спорту на території Комсомольської селищної ради на 2020-2024 роки
ДЮСШ смт. Комсомольське викласти в новій редакції:
№ Зміст заходу Сума, грн.
2 Відкритий дитячий турнір з плавання «Кубок Олімпійських

Чемпіонів 2020» в рамках фестивалю «Сакура-Фест 2020» м.
Ужгород (квітень 2020 р):
Харчування (12 спортсменів*299 грн.+1 тренер *209  грн.)*3
дні=11391,00 грн.

11391,00

3 Чемпіонат  України   з  легкої  атлетики серед  юнаків  2005-
2006 р. н.  (червень 2020 року):
Харчування (9 спортсменів*299 грн.+1 тренер *209  грн.)*3
дні=8700,00 грн.

8700,00

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію гуманітарних
питань (голова комісії  – Рильцев В.П.).

Комсомольський  
селищний голова                                                                                                    Дмитро ДІХТЯР 
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