
УКРАЇНА 
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ  

 
 

24 квітня 2018 року № 30-2.3 
 

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Про звернення директора дитячо-
юнацької спортивної школи із 
зимових видів спорту О.О.Тимченка 
 
 

Керуючись статтею 47 Закону України «Про місцеве самоврядування  
в Україні», розглянувши звернення директора дитячо-юнацької спортивної 
школи із зимових видів спорту О.О. Тимченка від 17 квітня 2018 року № 33 
щодо виділення коштів для підготовки спортивної льодової арени, враховуючи  
службову записку управління розвитку об’єктів спільної власності 
територіальних громад області виконавчого апарату Херсонської обласної ради 
Овсепяна А.А., постійна комісія: 

 
дійшла висновку: 

 
1. Підтримати звернення директора дитячо-юнацької спортивної школи із 

зимових видів спорту О.О. Тимченка  щодо виділення коштів на першочергові 
заходи по підготовці спортивної льодової арени, проведення робіт з повної 
заміни освітлення арени і капітального ремонту холодильного устаткування, 
проведення інших необхідних робіт для належного функціонування льодової 
арени,  та виділити кошти у сумі 775,0 тис. грн.   

2. Встановити контроль за цільовим використанням виділених коштів. 
 

рекомендує: 
 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації врахувати даний 
висновок при підготовці проекту рішення «Про внесення змін до рішення         
XVI сесії обласної ради VІІ скликання від 22 грудня 2017 року № 679        
«Про обласний бюджет на 2018 рік»  

 
 

Голова постійної комісії                                                                 П.І. Філіпчук 
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УКРАЇНА 
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ  

 
 

24 квітня 2018 року № 30-2.9 
 

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Про звернення директора ДЮСШ 
із    зимових     видів           спорту  
Тимченка О.О. 
 

Керуючись статтею 47 Закону України «Про місцеве самоврядування  
в Україні», розглянувши звернення директора ДЮСШ  із зимових видів спорту       
Тимченка О.О від 02.03.2018 № 22 щодо виділення коштів на реконструкцію 
будівлі, враховуючи службові записки управління з питань аналізу бюджету та 
регіональних програм виконавчого апарату Херсонської обласної ради та  
управління розвитку об’єктів спільної власності територіальних громад області 
виконавчого апарату Херсонської обласної ради, постійна комісія 

 
дійшла висновку: 

 
3. Підтримати звернення директора ДЮСШ  із зимових видів спорту       

Тимченка О.О щодо виділення коштів на реконструкцію будівлі, а саме: 
роздягальнь в дитячо-юнацькій спортивній школі, та виділити кошти у сумі 
450,0 тис. грн.    

 
рекомендує: 

 
 Департаменту фінансів обласної державної адміністрації врахувати 

даний висновок при підготовці проекту рішення «Про внесення змін до рішення         
XVІ сесії обласної ради VІІ скликання від 22 грудня 2017 року № 679         
«Про обласний бюджет на 2018 рік». 
 
 
Голова постійної комісії                                                                 П.І. Філіпчук 
 


