
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

XVIІ сесія VIІІ скликання 

   

від «09» грудня 2021 року       смт Краснокутськ          №      - VIІІ 

 

Про внесення змін до Програми 

розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних 

ініціатив та здорового способу життя у  

Краснокутській селищній територіальній  

громаді  Богодухівського району  

Харківської області  на 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням ХIV сесії VІІІ скликання 

Краснокутської селищної ради 

від 12 жовтня 2021 року №2640-VІІІ 

 

Керуючись статтями 25, 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування»,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Внести до  Програми  розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних 

ініціатив та здорового способу життя у Краснокутській селищній 

територіальній громаді  Богодухівського району Харківської області  на 2022-

2024 роки, затвердженої рішенням ХIV сесії VІІІ скликання Краснокутської 

селищної ради від 12 жовтня 2021 року №2640-VІІІ (далі – Програма), зміни: 

 1.1. У пункті 9 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми» Паспорта Програми  змінити суму: 2022 – з 294400 грн на 

322500 грн, 2023 – з  298900 грн на 327000 грн, 2024 – з 303400 грн на 331500 

грн. 

 1.2. У розділі IX «Напрямки діяльності та заходи Програми розвитку 

фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та здорового способу життя у 

Краснокутській селищній територіальній громаді  Богодухівського району 

Харківської області  на 2022-2024 роки»: 

 1.2.1.  У підпункті 1 «Організація та проведення місцевих фізкультурно-

оздоровчих заходів для різних груп населення» пункту І «Створення умов для 

забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення» у графах 

«Прогнозний обсяг фінансування» змінити суму: 2022 – з 39600 на 39680, 2023 

–з 41300 на  41380, 2023 –  з 43000 на 43080, всього – з 123900 на  124140; 



 1.2.2. У підпункті 3 «Щороку брати участь в обласних Спартакіадах з 

видів спорту, масових видів спорту серед громад» пункту І «Створення умов 

для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення»  у 

графах «Прогнозний обсяг фінансування» змінити суму: 2022 – з 24400 на 

24420, 2023 – з 25500 на 25520, 2024 – з 26600 на 26620, всього – з 76500 на 

76560; 

1.2.3. У підпункті 1 «Створення умов для творчого розвитку особистості, 

інтелектуального самовдосконалення молоді - підтримка, проведення заходів, 

спрямованих на розвиток творчих ініціатив молоді, інтелектуальний розвиток, 

залучення молоді до співпраці з органами місцевого самоврядування, 

відзначення видатних дат» пункту ІІІ «Реалізація державної молодіжної 

політики та забезпечення підтримки»  у графах «Прогнозний обсяг 

фінансування» змінити суму: 2022 – з 70400 на 98400, 2023 – з 70400 на 98400, 

2024 – з 70400 на 98400, всього - з 211200 на 295200; 

 1.2.4. У рядку «Всього» у графах «Прогнозний обсяг фінансування» 

змінити суму:  2022 – з 294400 на  322500, 2023 – з 298900 на 327000, 2024 – з 

303400 на 331500, всього – з 869700 на  981000. 

 2. Програму  розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив 

та здорового способу життя у Краснокутській селищній територіальній громаді  

Богодухівського району Харківської області  на 2022-2024 роки, затверджену 

рішенням ХIV сесії VІІІ скликання Краснокутської селищної ради від 12 

жовтня 2021 року №2640-VІІІ, викласти в новій редакції (додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, 

молоді, спорту, законності та депутатської етики (Інна КОВАЛЬ). 

 

 

Краснокутський селищний голова                                       Ірина КАРАБУТ 


	від «09» грудня 2021 року       смт Краснокутськ          №      - VIІІ

