
 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

ПРОТОКОЛ  
засідання постійної комісії обласної ради                                          

 з питань бюджету та фінансів 
 

 
07 червня 2017 року № 21    Депутатська кімната 
                                                                                 10.00 

каб.321 (депутатська кімната) 
 
Головував: Філіпчук П.І. 
 
Всього членів комісії: 9 депутатів 
Присутні: 7 депутатів – Філіпчук П.І., Булахова О.М., Ставицький М.П., 
Чернишова М.В., Бородаєнко С.В., Глоба Л.П., Шумей О.І. 
Відсутній: з поважних причин – Помазнюк В.А.,  Сидорець Ю.І.                   
 
Запрошені: 
 
... – ... 

 
Тимченко 
Олег Олександрович 

– директор Льодового палацу «Фаворит-Арена» 
м. Херсон 
 

... 
 

– ... 

Порядок денний: 
 

1. Сесійні питання 
1.1.   
1.1.5. Про звернення Президента федерації хокею України Брезвіна А.І.  

 
1.1.5. СЛУХАЛИ: Про звернення Президента федерації хокею України 
Брезвіна А.І.  
 
ДОПОВІДАВ:   Тимченко О.О., директор Льодового палацу «Фаворит-

Арена» м. Херсон. 
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Голова постійної комісії                                               П.І. Філіпчук  
 
Секретар постійної комісії                                           М.П. Ставицький 

ВИСТУПИЛИ:  Тимченко О.О., який доповів про необхідність у 
додаткових коштах для участі хокейних команд ДЮСШ із 
зимових видів спорту у всеукраїнських змаганнях. 
 
Філіпчук П.І., який запропонував підтримати звернення  
Президента федерації хокею України Брезвіна А.І. і 
доповідь Тимченка О.О. директора Льодового палацу 
«Фаворит-Арена» м. Херсон та виділити кошти у сумі  
100 тис. грн для забезпечення участі спортсменів у 
змаганнях в сезоні 2017 року та повернутися до розгляду 
даного питання в вересні поточного року. 
 

ВИРІШИЛИ:  1. Підтримати звернення Президента федерації хокею 
України Брезвіна А.І. та виділити кошти у сумі 100 тис. 
грн для забезпечення участі спортсменів у змаганнях в 
сезоні 2017 року та повернутися до розгляду даного 
питання в вересні поточного року. 
2. Встановити контроль за цільовим використанням 
виділених коштів. 

 
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: прийнято одноголосно. 
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УКРАЇНА 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ  
 
 

07 червня 2017 року №  21-1.1.5 
 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Про звернення Президента федерації  
хокею України Брезвіна А.І. 
 

Керуючись статтею 47 Закону України «Про місцеве самоврядування  
в Україні», розглянувши звернення Президента федерації хокею України Брезвіна А.І. від 17 
травня 2017 року № 86/1/17 щодо забезпечення участі спортсменів у змаганнях в сезоні 2017-
2018 р.р., а саме: покриття видатків з транспортування, харчування та проживання 
спортсменів, постійна комісія: 

 
дійшла висновку: 

 
3. Підтримати звернення Президента федерації хокею України Брезвіна А.І. та 

виділити кошти у сумі 100 тис. грн для забезпечення участі спортсменів у змаганнях в сезоні 
2017 року та повернутися до розгляду даного питання в вересні поточного року. 

2. Встановити контроль за цільовим використанням виділених коштів. 
 
 
Голова постійної комісії                                                            П.І. Філіпчук 
 


