
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА
 

МІСЬКА
 

РАДА 

__
 

СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 
ПРОЕКТ 

РІШЕННЯ № 

____ червня 2020 року м.
  
Хуст 

Про внесення змін до рішення Хустської 

міської ради від 16.12.2019р. №1765 «Про 

затвердження Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в м.Хуст на 2020-2022 

роки» 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, сесія Хустської міської ради  

в и р і ш и л а :  

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

на 2020-2022 роки в пункт 1 «Організація і проведення спортивно-масових 

заходів у 2020-2021-2022 роках з олімпійських видів КПКВ-1015011» додатку 

до рішення Хустської міської ради від 16.12.2019р. №1765 «Про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Хуст на 2020-2022 

роки» в частині зменшення фінансування в сумі 13 100грн. по КПКВ-1015011 

(олімпійські види спорту). 

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

на 2017-2019 роки в пункт 2 «Організація і проведення спортивно-масових 

заходів у 2020-2021-2022 роках з неолімпійських видів КПКВ-1015012» 

додатку до рішення Хустської міської ради від 16.12.2019р. №1765 «Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Хуст на 

2020-2022 роки» в частині зменшення фінансування в сумі 4 500грн. по 

КПКВ-1015012 (неолімпійські види спорту).  

3. Викласти додаток 2 «Заходи щодо реалізації Програми розвитку фізичної 

культури i спорту в місті Хуст на 2020-2022 роки» у новій редакції. 

4. 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 

 

 

 

 

 



Додаток  2  

до рішення Хустської міської ради 

від року № 
  

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Хустської міської ради 

від року № 
З А Х О Д И 

щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури i спорту 

 в місті Хуст на 2020-2022 роки 

(Нова редакція) 

 
№ 

п/п 

Пріоритетні напрями 

реалізації Програми 

Тер-

мін 

вико-

нання  

Відпові-

дальний 

викона-

вець 

Обсяг фінансування з 

міського бюджету 

(тис.грн.) 

    2020 2021 2022 
1.  Організація і проведення 

спортивно-масових заходів у 2020-

2021-2022 роках з олімпійських 

видів 

КПКВ-1015011 

 

2020-

2021-

2022 

роки 

Управління 

культури, 

молоді і 

спорту 

 

37,9 51,0 51,0 

2.  Організація і проведення 

спортивно-масових заходів у 2020-

2021-2022 роках з неолімпійських 

видів 

КПКВ-1015012 

 

2020-

2021-

2022 

роки 

Управління 

культури, 

молоді і 

спорту 

 

8,5 13,0 13,0 

3.  Фінансова підтримка та розвиток 

спортивних колективів міста  

у 2020-2021-2022 роках                                   

КПКВ-1015062 

2020-

2021-

2022 

роки 

Управління 

культури, 

молоді і 

спорту 

 

1 100,0 1 100,0 1 100,0 

  

 

 

 

СЕКРЕТАР  РАДИ                                                                    Володимир ЕРФАН 
 

 
 


