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БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХІІ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

Від     2017 р.      №    -VІІ 
 

Про внесення змін до Районної  

соціальної програми розвитку  

фізичної культури і спорту в  

Богодухівському районі на 2014 – 2018 року 

 

Розглянувши лист районної державної адміністрації від 31 серпня 2017 

року № 01-08-02/2903, з метою створення сприятливих умов в організації 

якісного, змістовного дозвілля жителів району, впровадження здорового способу 

життя, залучення населення району до масового спорту як важливої складової, 

покращення якості та тривалості активного життя населення, розвитку 

спортивних досягнень, що дасть змогу представляти район на гідному рівні на 

змаганнях різних рівнів, пропагування здорового способу життя, керуючись ст. 

43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни до Районної соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту у Богодухівському районі на 2014 -2018 роки, затвердженої 

рішенням районної ради від 31 січня 2014 року № 676-VІ (ХХХV сесія VІ 

скликання) із змінами:  

викласти у новій редакції позицію під порядковим номером 11 розділу ІV 

Покращення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, 

науково-методичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту, заходів Районної соціальної програми розвитку фізичної культури і 

спорту у Богодухівському районі на 2014-2018 роки 

Надавати фінансову 

підтримку районним 

федераціям з видів спорту, 

громадським організаціям 

фізкультурно -спортивної, 

спортивним спорудам, 

дитячо-юнацьким 

спортивним школам- 

незалежно від форм 

власності. Надавати 

фінансову підтримку 

Сектор у 

справах 

молоді та 

спорту 

райдержад

міністрації 

2014   70,0  70,0 Підготовка 

спортсмені

в до 

обласних 

змагань 

2015   70,0  70,0 

2016   80,0  80,0 

2017   200,0  200,0 

2018   250,0  250,0 



районній футбольній 

команді для участі в 

Чемпіонаті Харківської 

області з футболу. 

Забезпечити підтримку 

футбольної команди 

 

2. Районній державній адміністрації щороку, при формуванні районного 

бюджету, передбачати кошти на реалізацію заходів програми, виходячи з 

можливостей бюджету.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення (Л.М.Ситник). 

 

 

Голова районної ради       С.Ф.Панов 


