
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

ІІ   СЕСІЯ    VIII  СКЛИКАННЯ 

 

                                                                                                                   ПРОЄКТ  

РІШЕННЯ № 
 

______________.2021  м.  Хуст
 

Про внесення змін до Програми проведення  

Масових заходів у справах сім’ї, дітей та  

молоді, підтримки та оздоровлення  

(відпочинку) обдарованих учнів Хустської  
міської ДЮСШ «Хуст-Нарцис» і Школи  

мистецтв м. Хуст у 2020-2022 роках  

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Хустська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до пункту 1 «Проведення масових заходів у справах сім’ї, 

дітей та молоді у 2020-2021-2022 роках» додатку рішення Хустської міської 

ради від 16.12.2019 року №1763 «Про затвердження Програми проведення 

масових заходів у справах сім’ї, дітей та молоді, підтримки та оздоровлення 

(відпочинку) обдарованих учнів Хустської міської ДЮСШ «Хуст-Нарцис» і 

Школи мистецтв м.Хуст у 2020-2022 роках», в частині зменшення фінансування 

у 2021 році в сумі 1200 грн. по КПКВ-1013131 на «Здійснення заходів та 

реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 

«Молодь». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Хустської міської ради з питань соціально-економічного 

розвитку міста, планування бюджету, фінансів розвитку підприємництва, 

автотранспорту, зв’язку, промисловості та торгівлі та начальника управління 

культури, молоді і спорту міської ради Русина В.М.. 

 

Міський голова                 Володимир  КАЩУК 

 

 

 

 

 



 
                                                                         Додаток 

                                                                       до рішення ІІ сесії Хустської міської ради  

                                                                       VIII скликання від __2021року   №____ 

 

 

 

 

Фінансове  забезпечення 

 

 Фінансування заходів у справах дітей та молоді, проведення оздоровлення 

(відпочинку) обдарованих учнів Хустської міської ДЮСШ «Хуст-Нарцис» і 

Школи мистецтв м.Хуст в 2020-2021-2022р. проводиться за рахунок коштів 

загального фонду міського бюджету в межах бюджетних призначень на 2020-

2022 роки. 
 

№ 

п/п 

Пріоритетні напрями 

реалізації Програми 

Термін 

вико-

нання 

Відпові-
дальний 

виконавець 

Обсяг фінансування з 
міського бюджету 

(тис.грн.) 

2020 2021 2022 

1. Проведення масових заходів у 

справах сім’ї, дітей та молоді у 

2020-2021-2022 роках 

 

          КПКВ - 1013131  

 

2020-

2021-

2022 

роки 

Управління 

культури, 

молоді і 

спорту 

 

22,0 7,40 22,0 

2. Оздоровлення та відпочинок 

обдарованих дітей і молоді – 

переможців міжнародних, 

всеукраїнських та обласних 

фестивалів-конкурсів та 

змагань у оздоровчих таборах 

 

КПКВ – 1013140 

 

2020-

2021-

2022 

роки 

Управління 

культури, 

молоді і 

спорту 

 

0 0 199,0 

 

 

 

Секретар ради                                                                            Василь ГУБАЛЬ 

 


