
 
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА  

П'ЯТЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

від 27.08.2010 №42/27 
м. Луцьк 

Про схвалення змін до обласної 
цільової соціальної програми „Хокей 
Волині" на 2010 – 2013 роки 

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції депутатів, постійних комісій 
обласної ради, обласної державної адміністрації, обласна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити внесення до обласної цільової соціальної програми «Хокей 
Волині» на 2010 - 2013 роки (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 22 грудня 2009 року № 377 та затвердженої рішенням 
обласної ради від 24 грудня 2009 року № 37/20, таких змін:  

1.1. Пункт 6 Паспорту Програми «Виконавці плану заходів Програми» після слів 
«освіти і науки» через кому доповнити словами «головне управління 
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства», далі – за 
текстом.  

1.2. Пункт 3 розділу V «Завдання і заходи з виконання обласної цільової 
соціальної програми «Хокей Волині» на 2010 – 2013 роки» викласти у новій 
редакції, що додається.  

Голова ради  А.П. Грицюк 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням обласної ради 
від  27 серпня 2010 року № 42/27 

         V. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
з виконання Обласної цільової соціальної програми „Хокей Волині” на 2010 – 2013 роки 

№
 
з/
п 

Назва напряму 
діяльності 

Перелік заходів 
Програми 

Строк 
викона-
ння 

заходу

Виконавці 
Джерела 
фінансува-

ння 

Орієнтовані 
обсяги 

фінансува-ння
(вартість), 

тис. гривень, 
у тому числі:

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Проведення тендеру з 
будівництва, 
реконструкції та 
ремонту льодових 
палаців 
 

2010 – 
2012 
 

управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту, головне 
управління містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
облдержадміністрації 

 місцеві  
бюджети 
  

2 

Визначення 
генерального 
підрядника 

 

Відповідне погодження 
та підведення 
комунікацій 

2010 - 
2012 

 генеральний підрядник державний
місцеві 
бюджети 

1000 
Підведення 
комунікацій 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведення 
будівельно-
монтажних 
робіт  зі 
зведення та 
реконструкції 
льодових 
спорткомплек-
сів, придбання 
для добудови 
наявних 
льодових арен 

 
 
 
 

Зведення спортивної 
споруди, монтаж 
обладнання та 
підключення 
комунікацій 

2010 - 
2013 

генеральний підрядник державний 
місцеві 
бюджети, 
спонсор-
ські кошти

20030 

Будівництво, 
реконструкція, 
ремонт 
спортивних 
споруд для 
створення 
льодового палацу 

  
Здача об’єкта в 
експлуатацію 

2011 - 
2013 

відповідні державні комісії місцеві 
бюджети 
 

100 
Функціонування 
сучасного 
льодового палацу 

 


