
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Перша сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 23 листопада 2010 року № 13
м. Ужгород

Про внесення змін і доповнень до Обласної
програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2007 – 2011 роки (зі змінами і
доповненнями від 23 жовтня 2007 року, 4
грудня 2008 року, 24 квітня та 5 листопада
2009 року, 8 липня 2010 року)

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в
Україні» обласна рада в и р і ш и л а:

1. Внести такі зміни та доповнення до Обласної програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2007 – 2011 роки, затвердженої рішенням
обласної ради від 28 грудня 2006 року (зі змінами і доповненнями від 23 жовтня
2007 року, 4 грудня 2008 року, 24 квітня 2009 року, 5 листопада 2009 року, 8
липня 2010 року):

1.1 У розділі 7 «Напрями забезпечення реалізації Програми»:
1.1.1 У пункті 114 «Фінансова підтримка громадських організацій

фізкультурно-спортивної спрямованості», у графі 14 «2011 рік», цифру «200,0»
замінити на «300,0», відповідно у графі 5 – «Усього» цифру «930,0» замінити на
«1030,0»;

1.1.2 У пункті 115 «Покращення житлово-побутових умов за рахунок
придбання квартир учасникам Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських
ігор, членам національних збірних команд України, провідним спортсменам і
фахівцям» у графі 14 «2011 рік» цифру «350,0» замінити на «550,0», відповідно
у графі 5 – «Усього» цифру «1750,0» замінити на  «1950,0»;

1.1.3 У пункті 118 «Видання книг, посібників, статистичних,
інформаційних матеріалів, звітів, методичних розробок з питань фізичної
культури і спорту» у графі 12 – «2010 рік» та у графі 14 – «2011 рік» цифри
«14,0» замінити на «30,0», відповідно у графі 5 – «Усього» цифру «50,0»
замінити на  «82,0»;
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1.1.4 Вилучити із Програми підрозділ «Розвиток матеріально-технічної
бази водних видів спорту» та доповнити розділ 8 «Розвиток матеріально-
технічної бази» підрозділом 8.1 «Розвиток матеріально-технічної бази водних
видів спорту» у редакції, що додається.

1.2 У розділі 8 «Розвиток матеріально-технічної бази» вилучити рядки:
«Басейн УжНУ», «Басейн «Під замком», «м. Іршава, плавальний басейн»,
«м. Свалява, плавальний басейн», «с. Поляна, санаторій «Сонячне Закарпаття»,
відкритий плавальний басейн», «с В. Лази, басейн ЗОШ».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
облдержадміністрації (Качура І.І.) та постійну комісію обласної ради з питань
освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізкультури і спорту,
національних меншин та інформаційної політики.

Голова ради І. Балога



Додаток
до Програми

8.1 Розвиток матеріально-технічної бази водних видів спорту

Місцевий
бюджет

(потреба)

Залучені
кошти

Місцевий
бюджет

(потреба)

Залучені
кошти

Місцевий
бюджет

(потреба)

Залучені
кошти

Місцевий
бюджет

(потреба)

Залучені
кошти

Місцевий
бюджет

(потреба)

Залучені
кошти

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Разом, у тому числі: 2 433,00 2 200,00 233,00
   1. Зовнішнє електропостачання (у тому
числі виготовлення проектно-кошторисної
документації)

292,00 281,00-
обласний
бюджет

11,00-
державний

бюджет
   2. Будівництво котельні (у тому числі
виготовлення проектно-кошторисної
документації)

298,00 276,00-
обласний
бюджет

22,00-
державний

бюджет
   3. Капітальний ремонт приміщень та
ванни басейну спортивного комплексу
УжНУ (у тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації)

1 843,00 1643,00-
обласний
бюджет

200,00-
державний

бюджет

м. Мукачево, басейн  СОК ДЮСШ
(50 м, відкритий)

Управлінння
освіти МВК

Реконструкція 12 600,00 200,00 6300,00
1000,00-
обласний
бюджет

4100,00
1000,00-
обласний
бюджет

м. Виноградів, міський  басейн
вул.Пушкіна, 33
(25 м, критий)

Міська рада Будівництво 16 000,0 4 000,00
4 000,00 -
обласний
бюджет

4 000,00
4 000,00 -
обласний
бюджет

м. Іршава, міський басейн
(25 м, критий)

Міська рада Будівництво 5 000,00 3600,00
1400,00-
обласний
бюджет

Рахівський район, басейн у
смт В. Бичків, вул. Пушкіна, 3
(25 м, відкритий)

Селищна
рада

Капітальний ремонт, придбання
обладнання та інвентарю

1 200,00 600,00
600,00-

обласний
бюджет

м. Свалява, басейн "Дельфін"
(25 м, критий)

Міська рада Капітальний ремонт, придбання
обладнання та інвентарю

1 800,00 300,00 500,00
350,00-

обласний
бюджет

500,00
350,00-

обласний
бюджет

Ужгородський район, с. В. Лази,
басейн (25 м, критий)

Відділ освіти і
у справах

релігій РДА

Будівництво 9 600,00 200,00 4 000,00
2 000,00-
обласний
бюджет

2 400,00
1 000,00-
обласний
бюджет

Перший заступник голови ради                                                                                                                                              В. Закурений

НалежністьНазва об’єкта

2009

м. Ужгород, басейн УжНУ
(25 м, критий)

УжНУ

2010 2011
Орієнтовна

вартість
(тис. грн)

2007 2008

Перелік робіт


