
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

VІ СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 
                 

РІШЕННЯ №  746 

10.11.2017  м.  Хуст 

Про внесення змін до рішення Хустської 

міської ради від 22.12.2016р. №483 «Про 

затвердження Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в м. Хуст на 2017-2019 роки»  

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, сесія міської ради  

в и р і ш и л а :  

 

  1. Внести зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Хуст 

на 2017-2019 роки в пункт 1 «Організація і проведення спортивно-масових заходів у 

2017-2018-2019 р»  додатку 2 до рішення Хустської міської ради від 22.12.2016 р. 

№483 Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Хуст 

на 2017-2019 роки» в частині збільшення фінансування в сумі 4 675 грн.(Олімпійські 

види спорту). 

  2. Внести зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Хуст 

на 2017-2019 роки в пункт 4 «Фінансова підтримка КП стадіону «Карпати» м. Хуст у 

2017-2018-2019 роках» «Капітальний ремонт адмінбудинку стадіону «Карпати» в м. 

Хуст» (спеціальний фонд) додатку 2 до рішення Хустської міської ради від 

22.12.2016 р. №483 Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в місті Хуст на 2017-2019 роки» в частині збільшення фінансування сумі 143 

214 грн. 

  3. Внести зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Хуст 

на 2017-2019 роки в пункт 4 «Фінансова підтримка КП стадіону «Карпати» м. Хуст у 

2017-2018-2019 роках. Реконструкція стадіону  II га черга. Коригування 

(спеціальний фонд) додатку 2 до рішення Хустської міської ради від 22.12.2016 р. 

№483 Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Хуст 

на 2017-2019 роки» в частині збільшення фінансування в сумі 8 065 грн. 

  4. Внести зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Хуст 

на 2017-2019 роки в пункт 4 «Фінансова підтримка КП стадіону «Карпати» м. Хуст у 

2017-2018-2019 роках. Реконструкція стадіону «Карпати» у м. Хуст по вул. 

Борканюка,15,II черга-реконструкція спортивних полів та майданчиків (спеціальний 

фонд) додатку 2 до рішення Хустської міської ради від 22.12.2016 р. №483 Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Хуст на 2017-

2019 роки» в частині збільшення фінансування в сумі 5 000 000 грн. 



  5. Внести зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Хуст 

на 2017-2019 роки в пункт 4 «Фінансова підтримка КП стадіону «Карпати» м.Хуст у 

2017-2018-2019 роках. Реконструкція стадіону «Карпати» у м.Хуст по вул. 

Борканюка,15, II-га черга-реконструкція спортивних полів та май-данчиків. 

Коригування проекту» (спеціальний фонд) додатку 2 до рішення Хустської міської 

ради від 22.12.2016 р. №483 Про затвердження Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в місті Хуст на 2017-2019 роки» в частині збільшення 

фінансування в сумі 4 000 000 грн. 

  6. Внести зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Хуст 

на 2017-2019 роки в пункт 3 «Фінансова підтримка КП стадіону «Карпати» м.Хуст у 

2017-2018-2019 роках» додатку 2 до рішення Хустської міської ради від 22.12.2016 

р. №483 Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті 

Хуст на 2017-2019 роки» в частині зменшення фінансування сумі 26 000 грн. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію Хустської міської ради з питань: соціально-економічного розвитку міста, 

планування бюджету та фінансів (Чепка М.А.) та начальника управління культури, 

молоді і спорту міської ради Власюка В.В. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В. КАЩУК 

 


