
ПРОЄКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____ сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» ____________ 2020 року 

Про  внесення  змін  до  Програми
розвитку фізичної культури та  спорту,
формування  здорового  способу
життя  та  національно-патріотичного
виховання молоді на   2017-2021 роки,
затвердженої  рішенням районної  ради
від 13.12.2016 року (із змінами)

Відповідно  до   розпорядження голови  районної  державної  адміністрації
від  25.11.2019  року  №  293  «Про  затвердження  структури  та  граничної
чисельності  працівників  структурних  підрозділів  Чугуївської  районної
державної  адміністрації  Харківської  області»,  керуючись  статтею  43  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Програми розвитку фізичної культури та спорту, формування
здорового  способу  життя  та  національно-патріотичного  виховання  молоді  на
2017-2021  роки,  затвердженої  рішенням  районної  ради  від  13.12.2016  року
(із змінами), такі зміни:

1.1. Викласти  абзац  1  розділу  4.  «Фінансове  забезпечення  виконання
Програми» у новій редакції:

«Головним  розпорядником  коштів  є  відділ  культури,  молоді  та  спорту
Чугуївської  районної  державної  адміністрації  Харківської  області,  який  є
відповідальним  виконавцем  заходів  Програми  та  в  свою  чергу  покладає
виконання  заходів Програми на Комунальне підприємство – районний центр
фізичного  здоров’я  населення  «Спорт  для  всіх»  Чугуївської  районної  ради
Харківської області».

1.2. У  розділі  5.  «Заходи  щодо  виконання  Програми  розвитку  фізичної
культури  та  спорту,  формування  здорового  способу  життя  та  національно-
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патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки» замінити у всіх випадках
та  відмінках  найменування структурних  підрозділів  Чугуївської  районної
державної адміністрації Харківської області:

«відділ у справах молоді та спорту районної державної адміністрації» та
«відділ  культури  і  туризму  районної  державної  адміністрації»  на  «відділ
культури,  молоді  та  спорту  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
Харківської області»;

«фінансове  управління  районної  державної  адміністрації»  на  «відділ
фінансів Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області»;

«відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації» виключити.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту і охорони здоров’я
населення, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями
(Лихачова М.Б.).

     Голова 
районної ради                                                                         А. Бабієць
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