
  
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХХVІІІ сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 
17 вересня 2020 року        № 1379 - 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 фінансового управління Зміївської райдержадміністрації від 

01.09.2020 р. № 02-22/694 та ГО СК «Енергетик-Центренерго»  від 09.09.2020 р. № 28 

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 Слобожанської селищної ради «Про подання на затвердження сесії Слобожанської 

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 15 

вересня  2020 р. № 246 Слобожанська  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: доповнити пунктом  11 додаток № 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» в наступній редакції: 

 

11 Турнір з футболу «Кубок Демків М.Ю. – Турманідзе З.Є.» (вересень): 

учбові – тренувальні збори з підготовки до турніру: 

- харчування (18 гравців*299 грн.*4 дні зборів та 2 тренерів *209 

грн.*4 дні зборів) - 23200 грн.; 

- придбання призів, кубків, грамот - 6800 грн. 

30000,00 

 

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

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

 

 

 

 

 

Слобожанський   

селищний голова                                                                                                    Дмитро ДІХТЯР  


