
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         ХХVІІІ сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

21 вересня 2017 року                                                                           №  500 - VІІ 

 

Про внесення змін до Заходів на 2017 рік до 

Програми розвитку фізичної культури та 

спорту на території Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019 роки 

 Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», рішення ІV сесії  Комсомольської селищної ради VIІ скликання «Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на території 

Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки» від 25 грудня 2015 року  № 

62 - VIІ, рішення виконавчого комітету Комсомольської селищної ради «Про 

подання на затвердження Комсомольської селищної ради змін до Заходів на 

2017 рік до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території 

Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки» від 19 вересня 2017 р. № 

233  Комсомольська селищна рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зміни до Заходів на 2017 рік до Програми розвитку фізичної 

культури та спорту на території Комсомольської селищної ради на 2016-2019 

роки по ГО СК «Енергетик - Центренерго», а саме: 

- пункти 8 та ВСЬОГО: додатку № 1 (ГО СК «Енергетик - Центренерго») 

викласти у такій редакції:   

8 Вересень: 

Чемпіонат Харківської області з футболу 5  ігор: 

харчування (18 гравців*299 грн*5 днів та 2 тренерів *209 

грн.*5 днів) – 29000,00 грн., 

транспортні витрати – 4000,00 грн.; 

Бліц - турнір з шахів присвячений Дню селища 

(кубки, призи, бланки грамот, рамки для грамот) – 4000,00 

грн., 

Турнір по футболу присвячений Дню селища (кубки, призи, 

бланки грамот) - 3500 грн., 

Придбання 15 комплектів зимової футбольної форми - 

15000,00 грн.; 

Придбання 10 комплектів волейбольної форми  -10000,00 грн. 

65500,00 

 ВСЬОГО: 257900,00 

- пункт 6 додатку № 2 (ДЮСШ смт. Комсомольське) викласти у такій 

редакції:   

 



6 Вересень: 

Змагання по плаванню 

(кубки, призи, медалі, бланки грамот) 

7000,00 

- доповнити додаток № 3 (ГО «Зміївська районна спортивна організація 

самбо») пунктами 9 та 10 та внести зміни до пункту Всього: 

9 жовтень: 

Всеукраїнський турнір з самбо пам’яті кошового отамана  

І. Сірка серед юнаків (Кривий Ріг Дніпропетровська область)  

харчування спортсменів та тренера, транспортні витрати  –

6009,00 грн. 

6009,00 

 

10 грудень: 

Всеукраїнський турнір з самбо пам’яті  Левицького М.М. 

серед юнаків 2004-2006 р. н., 2007 - 2009 р. н.(м. Львів) 

 харчування спортсменів та тренера, транспортні витрати  –

4215,00 грн. 

6009,00 

 Всього 71259,00 

 

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

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

 

 

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                Д.М.   Діхтяр  

 

 

 

 

 

 


