
                                                                                                                         Додаток 1 

                                                                                               до рішення ІІ сесії Хустської міської ради   

                                                                                                VIII скликання  від 23.12.2021 року № 716 

Паспорт Програми 

проведення  масових  заходів  у  справах  сім’ї,  дітей  та  молоді,  

підтримки та оздоровлення (відпочинку) обдарованих учнів  

ДЮСШ і мистецьких шкіл Хустської міської  

територіальної громади у 2020-2022 роках   

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Управління культури, молоді і спорту  Хустської міської ради 

2. Підстава для розроблення 

Програми 

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” 

Бюджетний кодекс України 

Закон України „Про культуру” 

Рішення ІХ сесії VІІ скликання Хустської міської ради від 

16.12.2019р. №1763  

3.  Замовник Програми Хустська  міська рада, виконавчий комітет міської ради 

4. Розробник Програми Управління культури, молоді і спорту  Хустської міської ради 

5. Відповідальний виконавець 

Програми та розпорядник 

коштів 

Управління культури, молоді і спорту  Хустської міської ради, 

заклади культури Хустської територіальної громади 

6. Учасники Програми Структурні підрозділи виконавчого комітету Хустської міської 

ради: управління освіти, релігій та у справах національностей 

виконавчого комітету Хустської міської ради, митецькі школи,  

заклади культури клубного типу, бібліотеки Хустської 

територіальної громади 
7. Термін реалізації Програми 2020 – 2022 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

Місцевий бюджет територіальної громади та інші  не 

заборонені законодавством джерела фінансування  

9. Завдання  та  мета  програми Програма розвитку молодіжної політики розроблена з метою 

проведення якісно нової молодіжної політики, визначеної ЗУ 

«Про основні засади молодіжної політики»,  що забезпечить  

проведення в місті масових заходів, із залученням дітей та 

молоді, що значно підвищить культурний і фізичний рівень 

населення, забезпечить оздоровлення (відпочинок) 

обдарованих учнів ДЮСШ і мистецьких шкіл Хустської 

міської територіальної громади у 2020-2022 роках, покращення 

соціальної атмосфери та дозвілля населення громади. 

10. Реалізація  програми 

 

Головний розпорядник коштів розробляє Календарний план 

проведення масових заходів у справах сім’ї, дітей та молоді у 

2020-2022 роках. Для проведення фінансування по кожному 

заходу розробляється окремий кошторис. Для проведення 

оздоровлення (відпочинку) обдарованих учнів ДЮСШ і 

мистецьких шкіл територіальної громади у 2020-2022 роках 

головний розпорядник укладає відповідні договори на 

закупівлю путівок у закладах оздоровлення. 

11. Порядок  фінансування  

програми 

Видатки проводяться управлінням культури, молоді і спорту  

по КПКВ – 1013131 

12. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього : 

132587,00 грн. 

 

13. Очікуваний результат Затвердження програми проведення заходів у справах сім’ї, 

дітей та молоді сприятиме покращенню соціальної атмосфери, 

організації дозвілля, підвищенню культурного рівня населення 

громади; сприятиме оздоровленню (відпочинку) обдарованих 

учнів Хустської міської ДЮСШ «Хуст-Нарцис»  і мистецьких 

шкіл територіальної громади у 2020-2022 роках. 

Секретар ради                                                               Василь ГУБАЛЬ 


