
 
 
 

Херсонська міська рада 
 
                                   ХХХIII сесія міської ради VI скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 27.03.2014 № 1343 
                   м. Херсон 
 
 
Про внесення доповнень 
до Міської програми розвитку фізичної  
культури і спорту на  2014 рік  
  
 
 
 З метою виплати бюджетних коштів за проведені спортивними 
організаціями міста заходи у 2013 році та фінансування заходів спортивних 
організацій у 2014 році, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26,  
частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні », міська рада 
 
 
        ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Внести доповнення до Міської програми розвитку фізичної культури і 
спорту на  2014 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2013 № 1206, 
додавши пункти 6.23. Часткове фінансування громадської організації  
„Херсонська міська федерація настільного тенісу” та  8. Фінансування заходів, 
проведених у 2013 році, згідно з додатком. 

  2. Контроль    за   виконанням   цього   рішення   покласти  на   постійну      
комісію  міської ради    з    питань    освіти,    культури,  туризму,  спорту   та    у    
справах   молоді    (Новгородський В.В.)  та заступника міського голови Черевка 
С.М. 

 
 
 
 
Т.в.о.   міського голови,  
секретар міської ради                                                                       В.В. Миколаєнко  
 
 
 



                                                     
                                                   Додаток 
                                                   до рішення міської ради 

 27.03.2014 № 1343 
 Доповнення до 

 Міської програми розвитку фізичної культури і спорту на  2014 рік          
                  
6.23. Часткове фінансування громадської організації  „Херсонська міська 
федерація настільного тенісу” 
1. Проведення та  участь у навчально-

тренувальних зборах, змаганнях, 
спортивних заходах  різного рівня   

50000,0 управління 

 Всього:          50000 грн. 
 8. Фінансування заходів, проведених у 2013 році 
Пор. 
№ 

Найменування заходів Фінансування 
(міський бюджет, грн.) 

1. Фінансування  проведених спортивно-масових 
заходів із видів спорту в 2013 році, 
нагородження грошовими винагородами 

82050,0 

2. Часткове  фінансування Херсонського 
гандбольного клубу „Дніпрянка” 

200634,0 

3. Часткове фінансування  Херсонського 
молодіжного жіночого клубу „Южанка” 

30000,0 

4. Часткове фінансування федерації настільного 
тенісу м.Херсона 

15718,00 

5. Часткове  фінансування федерації  „Самбо-
дзюдо”                     

35000,0 

6. Часткове фінансування Херсонської міської 
громадської організації „Фізкультурно-
спортивне товариство “Україна ” 

20000,0 

7. Часткове фінансування  Херсонського 
спортивного клубу кіокушин-карате 

44140,0 

8. 
 

Часткове фінансування громадської організації  
«Херсонська федерація міні-футболу» 

30000,0 

9. Часткове  фінансування Херсонського 
міського осередку Федерації хокею України 

89000,0 

10. Часткове  фінансування клубу пляжного 
волейболу «Херсон» 

26000,0 

11. Часткове фінансування Херсонської  міської  
громадської  організації «Фізкультурно -  
спортивне  товариство «Спартак»  

6000,0 

12. Часткове фінансування молодіжної 
громадської організації «Херсонський  дитячо-
юнацький спортивний  клуб бойових мистецтв 
«Фенікс» 

26500,0 



13. Часткове фінансування громадської організації 
«Херсонська міська федерація спортивної 
боротьби» 

8000,0 
 
 

14. Часткове фінансування Херсонської міської 
громадської організації «Бокс-Херсон» 

26400,0 

15. Часткове фінансування Херсонської міської 
громадської організації спортивного клубу 
«Освіта» 

25000,0 

16. Часткове фінансування Херсонської  міської  
громадської  організації «Херсонська 
федерація баскетболу»  

37800,0 

17. Часткове фінансування  Херсонської федерації 
кінного спорту   

7500,0 

18. Часткове фінансування Херсонської міської 
громадської організації спортивного клубу 
«Ультиматум» 

14535,0 

19. Стипендії міської ради кращим спортсменам  
міста 

15000,0 

    
                                                              Всього:           739277,0 

  
 
 
Секретар міської ради                                                                    В.В. Миколаєнко 


