
 

УКРАЇНА 

                              ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                             І СЕСІЯ    VІІІ  СКЛИКАННЯ 

Проект   

РІШЕННЯ № 

 

____ ___________ 2021  м.  Хуст

Про внесення змін до рішення Хустської  
міської ради від 17.12.2020р. №22  

«Про затвердження Програми розвитку  
фізичної культури і спорту у Хустській  

міській територіальній громаді на  
2020-2022 роки» із змінами  

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

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» додатку 2 до рішення Хустської 

міської ради від 17.12.2020р. №22 «Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в місті Хуст на 2020-2022 роки» по КПКВ-1015011 

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту» в частині збільшення фінансування  у 2021 році в сумі 37 650,00грн. по 

загальному фонду. 

2. Внести зміни до пункту 3 «Фінансова підтримка та розвиток спортивних 

колективів громади у 2020-2021-2022 роках» додатку 2  до рішення Хустської 

міської ради від 17.12.2020р. №22 «Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в місті Хуст на 2020-2022 роки» по КПКВ-1015062 

«Підтримка спорту вищих досягнень та організацій які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» в частині збільшення 

фінансування у 2021 році в сумі 20 000,00грн. по загальному фонду. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

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

планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, автотранспорту, 

зв’язку, промисловості та торгівлі, та начальника управління культури, молоді і 

спорту міської ради Власюка В.В.. 

 

Міський голова                                 Володимир КАЩУК 

 



 

 

 

                                                                                  Додаток   

                                                                                     до рішення І сесії Хустської міської ради                                                                            

                                                                         VIIІ скликання від.    2021 року № 

 

 

 

З А Х О Д И 
щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури i спорту 
 у Хустській міській територіальній громаді на 2020-2022 роки 

 

(Нова редакція) 

 
№ 

п/п 

Пріоритетні 
напрями 

реалізації 
Програми 

Тер 

мін  

викона
ння  

Відпові-
дальний 

викона-
вець 

Обсяг фінансування з міського 
бюджету 
(тис.грн.) 

    2020 2021 

 

2022 

    Загаль 

ний 

фонд 

спеці-

альний 

фонд 

загальний 

фонд 
загаль-

ний 

фонд 
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 

 

37,900 0 14,800 + 

37,650 = 

52,450 

51,000 

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 

 

8,500 0 3,400 13,000 

3.  Фінансова підтримка 

та розвиток 

спортивних 

колективів громади 

у 2020-2021-2022 

роках                                  

КПКВ-1015062 

2020-

2021-

2022 

роки 

Управління 

культури, 

молоді і 

спорту 

 

447,50

6 

 

 

123,994 780,000 + 

20,000 = 

800,000 

 

1 100,0

00 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                            Василь ГУБАЛЬ 


