
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХХІV сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 
25 червня 2020 року        № 1303  - VIІ 

 

Про внесення змін та доповнень до Заходів на 2020 

рік до Програми розвитку фізичної культури та 

спорту на території Комсомольської селищної ради 

на 2020-2024 роки 
 

 Розглянувши листи Громадської організації «Зміївська районна спортивна 

організація самбо» від 15 червня 2020 р. № 23, Громадської організації спортивний клуб 

«Енергетик - Центренерго» від 18 червня 2020 р № 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 та доповнень до Заходів 

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

Комсомольської селищної ради на 2020 - 2024 роки» від 23 червня 2020 р. № 169 

Комсомольська селищна рада: 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни та доповнення 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: 

1.1.  пункти 8 та 10 додатку № 1 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» викласти в новій редакції: 

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.*12 дні) – 47760,00 

грн., 

транспортні витрати – 180,00 грн. 
у т.ч : 

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

харчування), 

травень 2020 року – 27180,00 грн.  ( учбові – тренувальні збори – 1 день 

харчування – 3980,00 грн., чемпіонат  – 4 дня харчування – 23200 грн., 

транспортні витрати 0,00 грн.), 

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

грн., транспортні витрати 0,00 грн.), 

липень 2020 року – 51200,00 грн. (чемпіонат  – 4 дня харчування – 23200,00 грн., 

транспортні витрати 140,00 грн., учбові-тренувальні збори - 7 днів харчування - 

140740,00 



27860,00 грн.), 

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

грн., транспортні витрати 20,00 грн., учбові-тренувальні збори - 1 день 

харчування – 3980,00 грн.), 

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

грн., транспортні витрати 20,00 грн., учбові-тренувальні збори 1 день харчування 

–3980,00 грн.). 

10 Транспортні витрати для участі дитячої футбольної команди в обласних турнірах 

–11400,00 грн. у т.ч.: 

квітень 2020 року – 0,00 грн., 

травень 2020 року – 0,00 грн., 

серпень 2020 року – 900,00 грн., 

жовтень 2020 року - 5000,00 грн. 

5900,00 

 

1.2. додаток № 3 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», викласти в новій редакції: 

№  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 – 0,00 грн., 

квітень 2020 року – 0,00 грн., 

травень 2020 року – 1135,00 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. 

34228,00 

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

приміщення, кубок, призи) 

15000,00 

3  Учбові-тренувальні збори липень м. Харків: 

харчування спортсменів та тренера – 18416,00 грн. ((7 спортсменів*299+1 

тренер*209)*8 днів) 

18416,00 

 Всього: 67644,00 

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

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

 

 

 

 

Комсомольський   

селищний голова                                                                                                    Дмитро ДІХТЯР  

 

 

 

 

 

 


