
                                                                                                     Додаток 1  

                                                                                             до рішення ІІІ сесії Хустської міської ради   
                                                                                                                 VIII скликання  від 16.12.2022 р. № 1099 

Паспорт Програми 

розвитку фізичної культури i спорту  

на території Хустської територіальної громади на 2020-2022 роки 

(зі змінами) 

 

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 фізичну культуру і спорт» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 року 

№115 «Про затвердження Державної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 

2024 року» 

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

ради 

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

5. Відповідальний виконавець 

Програми  

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; Хустська ДЮСШ «Хуст-Нарцис»; громадські 

організації 

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 Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній 

культурі і спорту в громаді як важливому фактору здорового 

способу життя, профілактики захворювань, формування 

гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного 

гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню 

фізичної та духовної досконалості, виявлення резервних 

можливостей організму, формування патріотичних почуттів у 

громадян та позитивного іміджу громади 

10. Реалізація  програми 

 

Організація та проведення масових спортивних заходів;підтримка 

розвитку різних видів спорту, вдосконалення системи 

підготовки спортивного резерву, з6ірних команд міста та 

кандидатів до збірних команд області; забезпечення 

пріоритетного розвитку традиційних для області видів спорту; 

збереження i зміцнення матеріально-технічної бази, 

вдосконалення всіх напрямів забезпечення фізкультурно-

спортивної діяльності. 

11. Порядок  фінансування  

програми 

Видатки проводяться управлінням культури, молоді і спорту  

по КПКВ – 1015011, 1015012, 1015062, 1015041 

12. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів 

2 359 350,00 грн. 

 

13. Очікуваний результат Залучення населення до фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової діяльності; поліпшення рівня 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у 

соціально-побутовій сфері, розвиток спортивних громадських 

організацій 

 

Секретар ради                                                                                                     Василь ГУБАЛЬ 


	Паспорт Програми

