
УКРАЇНА

                            ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
                            ІХ СЕСІЯ   VІІ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1585

24.10.2019                                                     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» зі змінами

Відповідно до статті  26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в
Україні», сесія Хустської міської ради 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 3 «Фінансова підтримка та розвиток спортивних
колективів міста у 2017-2018-2019 роках» додатку до рішення Хустської міської
ради  від  14.12.2018р.  №1271  по  КПКВ-1015062  «Підтримка  спорту  вищих
досягнень  та  організацій  які  здійснюють  фізкультурно-спортивну
діяльність у регіоні» в частині збільшення фінансування у 2019 році в сумі 12
000грн. по загальному фонду.

2.  Внести  зміни до Програми розвитку фізичної  культури і  спорту в місті
Хуст на 2017-2019 роки в пріоритетний напрям реалізації Програми «Фінансова
підтримка КП Стадіону «Карпати» м.Хуст у 2017-2018-2019 роках», у 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»
із  змінами  по  КПКВ  1015041  «Утримання  та  фінансова  підтримка
спортивних споруд» в частині збільшення фінансування у 2019 році в загальній
сумі
484 495,00грн., в тому числі:

- за рахунок місцевого бюджету по загальному фонду в сумі 
184 782,00грн.;

- за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій у 2019 році в сумі 299 713,00грн. по загальному фонду на
покращення  матеріально-технічної  бази  (придбання  меблів  та
інвентаря).

3. Внести зміни до пункту 4 «Реконструкція стадіону «Карпати» в м. Хуст по
вул.  Борканюка,  15.  ІІ-га  черга  –  реконструкція  спортивних  полів  та
майданчиків.  Коригування  2»  додатку  2  рішення  Хустської  міської  ради  від
22.12.2016  р.  №483  по  КПКВ  1017361  «Співфінансування  інвестиційних
проектів,  що  реалізуються  за  рахунок  коштів  державного  фонду



регіонального розвитку» в частині зменшення фінансування у 2019 році в сумі
22 300,00грн. 

4. Внести зміни до пункту 4 «Реконструкція стадіону «Карпати» в м.Хуст по
вул.Борканюка, 15. ІІ-га черга – реконструкція спортивних полів та майданчиків.
Коригування  2»  додатку  2  рішення  Хустської  міської  ради  від  22.12.2016  р.
№483  по  КПКВ  1017363  «Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій» в частині зменшення фінансування у 2019 році в сумі 203 709,00грн.
(спеціальний  фонд,  місцевий  бюджет,  для  забезпечення  співфінансування
субвенції з державного бюджету щодо соціально-економічного розвитку).

5. Внести зміни до пункту 4 «Реконструкція стадіону «Карпати» в м. Хуст по
вул.  Борканюка,  15.  ІІ-га  черга  –  реконструкція  спортивних  полів  та
майданчиків.  Коригування  2»  додатку  2  рішення  Хустської  міської  ради  від
22.12.2016 р. №483 по КПКВ 1017363 «Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій» в частині зменшення фінансування у 2019 році в сумі 299 713,00грн.
по  спеціальному  фонду,  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій.

6. 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 Володимир КАЩУК


