
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХV  сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

22 липня 2021 року        №467   - VIІІ 

 

Про внесення змін до Заходів на 2021 рік до 

Програми розвитку фізичної культури та 

спорту на території Слобожанської селищної 

ради  на 2021 - 2025 роки  

 

 Розглянувши лист ГО СК «Енергетик-Центенерго» від 23.06.2021 р. № 19, 

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 20 липня 2021 

року № 258 Слобожанська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Заходів на 2021 рік до Програми фізичної культури та спорту 

на території Слобожанської селищної ради  на 2021 -2025 роки по ГО СК «Енергетик-

Центренерго», затверджених рішенням ІІІ сесії Слобожанської селищної ради VIІІ 

скликання від 22 грудня 2020 року № 58 – VІІІ,  виклавши додаток № 1 в новій редакції 

(додається). 

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

гуманітарних питань (голова комісії - Коробка В.П.).  

 

 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                                                     Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

до рішення ІІІ сесії Слобожанської 

селищної ради VІIІ  скликання від 

22 грудня 2020 року  №  58  -VІIІ (із 

змінами відповідно до рішення ХV 

сесії Слобожанської селищної ради 

VІIІ  скликання від 22 липня 2021 

року  №  467  -VІIІ) 

 

ЗАХОДИ 

на 2021 рік до Програми фізичної культури та спорту на території Слобожанської 

селищної ради  на 2021 -2025 роки 

по ГО СК «Енергетик-Центренерго» 

 

№  Зміст заходу Сума, грн. 

1 Чемпіонат Харківської області з футболу: 

харчування (18 гравців*299 грн.*21 днів гри та 2 тренерів *209 грн.*21 днів 

гри) – 121800,00 грн., 

учбові – тренувальні збори з підготовки до участі в чемпіонаті області з 

футболу  (харчування (18 гравців*199 грн.*21 дні та 2 тренерів *199 грн.*21 

дні) – 83580,00 грн., 

в т.ч.: 

квітень 2021 року – 7960,00 грн.( учбові – тренувальні збори харчування – 

2 дня), 

травень 2021 року – 31160,00 грн. ( учбові – тренувальні збори – 2 дня, 

чемпіонат  – 4 дня), 

червень 2021 року – 39120,00 грн., ( учбові – тренувальні збори – 4 дня, 

чемпіонат  – 4 дня), 

липень 2021 року – 39120,00 грн., ( учбові – тренувальні збори – 4 дня, 

чемпіонат  – 4 дня), 

серпень 2021 року – 39120,00 грн., ( учбові – тренувальні збори – 4 дня, 

чемпіонат  – 4 дня), 

вересень 2021 року – 29340 грн., ( учбові – тренувальні збори – 3 дня, 

чемпіонат  – 3 дня), 

жовтень 2021 року – 19560,00 грн., ( учбові – тренувальні збори – 2 дня, 

чемпіонат  – 2 дня). 

205380,00 

2 Листопад: 

Турнір з футболу серед ветеранів на кубок Влада Корольова 

(кубки, призи, бланки грамот) – 6000,00 грн. 

6000,00 

3 Турнір по футболу серед ветеранів пам’яті Резенкіна С.З. м. Харків 

 (харчування: (12 спортсменів*299 грн. + 2 тренера*209 грн.)* 7 ігор у т.ч: 

січень 2021 року – 8012,00 грн., 

лютий 2021 року – 16024,00 грн., 

березень 2021 року – 4006,00 грн. 

28042,00 

Всього: 239422,00 

 

 

 

 

Секретар 

Слобожанської селищної ради      Галина КУЦЕНКО 

 


