
У К Р А Ї Н А
СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Чугуївського району Харківської області

Х  сесія VIІI скликання

РІШЕННЯ   

22 квітня 2021 року № 297  - VIІІ

Про  внесення  змін  до  Програми  розвитку
фізичної культури  та  спорту  на  території
Слобожанської  селищної  ради   на  2021  -
2025 роки 

Розглянувши лист ГО «Слобожанський спортивний клуб», відповідно до п. 22 ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», відповідно до  рішення  ІІІ
сесії Слобожанської селищної ради VIІІ скликання «Про затвердження Програми розвитку
фізичної культури та спорту на території Слобожанської селищної ради  на 2021 - 2025
роки»  від  22  грудня  2020  року  №  58  –  VІІІ,   рішення   виконавчого  комітету
Слобожанської  селищної  ради  «Про  подання  на  затвердження  сесії  Слобожанської
селищної  ради  внесення  змін  до  Програми  розвитку  фізичної  культури  та  спорту  на
території Слобожанської селищної ради  на 2021 – 2025 роки»  від 09 квітня 2021 року №
112 Слобожанська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  до  Програми  розвитку  фізичної  культури  та  спорту  на
території Слобожанської селищної ради  на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням ІІІ
сесії Слобожанської селищної ради VIІІ скликання від 22 грудня 2020 року № 58 – VІІІ, а
саме  у  тексті  Програми  назву:  «ГО  «Зміївська  районна  спортивна  організація  самбо»
змінити на «ГО «Слобожанський спортивний клуб».

2. Внести  зміни  до  Заходів  на  2021  рік  до  Програми фізичної  культури  та
спорту на території Слобожанської селищної ради  на 2021 -2025 роки  по  ГО Зміївська
районна  спортивна  організація  самбо,  затверджених рішенням  ІІІ сесії  Слобожанської
селищної ради  VIІІ скликання від 22 грудня 2020 року № 58 –  VІІІ,   а саме  назву: «ГО
«Зміївська  районна  спортивна  організація  самбо»  змінити  на  «ГО  «Слобожанський
спортивний клуб».

3. Відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради
(Лесі Бідуліній) внести відповідні зміни до мережі розпорядників коштів.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань (голова комісії - Коробка В.П.). 

Слобожанський
селищний голова                                                                                                     Дмитро
ДІХТЯР



Погоджено:
Голова комісії В. Коробка
Заступник селищного голови О. Тимченко
Начальник відділу з правових питань,
запобігання та виявлення корупції О. Рєпнікова
Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Л. Бідуліна


