
                 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 
виконання
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 
Визначити місце     
розташування 
льодового палацу 
згідно з генпланом 
міста 

2010 - 
2012 

виконкоми 
міських (міст 
обласного 
значення) 

рад 

- - Вибір оптимального 
місця  розташування 
льодового палацу 

1. Відведення земельних 
ділянок 
для будівництва 
льодових 
спорткомплексів 

Вирішити питання 
щодо відведення 
земельної ділянки 
під будівництво 
льодового палацу 

2010 - 
2012 

виконкоми 
міських (міст 
обласного 
значення) 

рад 

- - Рішення  міської ради 
щодо відведення 

(передачу) земельної 
ділянки під будівництво 

спорткомплексу 
Виготовлення 
проектно-
кошторисної 
документації 

2010 - 
2012 

проектний 
інститут 

„Діпромісто”

державний, 
місцеві 
бюджети 1200 

Виготовлення проектно-
кошторисної 

документації на 
сучасний льодовий палац

2. Підготовка та 
виготовлення проектно-
кошторисної 
документації 

Експертиза проектно-
кошторисної  

2010 - 
2012 

відповідні 
державні  

державний, 
місцеві  68 Погодження  проекту  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 
 документації  

 
комісії 

 
бюджети 

  
 

льодового палацу та 
проектно-кошторисної 
документації 

Проведення тендеру 
з будівництва, 
реконструкції та 
ремонту льодових 
палаців 
 

2010 – 
2012 
 

управління у 
справах 
сім’ї, молоді 
та спорту 
облдерж- 
адміністрації

 місцеві  
бюджети 
  

2 

Визначення 
генерального 
підрядника 

 

Відповідне 
погодження та 
підведення 
комунікацій 

2010 - 
2012 

генеральний 
підрядник 

 державний, 
місцеві 
бюджети 1000 

Підведення комунікацій 

Зведення 
спортивної споруди, 
монтаж обладнання 
та підключення 
комунікацій 

2010 - 
2013 

генеральний 
підрядник 

 державний, 
місцеві 
бюджети та 
спонсорські 
кошти 

20030 

Будівництво, 
реконструкція, ремонт 
спортивних споруд для 
створення льодового 
палацу 

  3. 
 

Проведення будівельно-
монтажних робіт  зі 
зведення та 
реконструкції льодових 
спорткомплексів 

Здача об’єкта в 
експлуатацію 

2011 - 
2013 

відповідні 
державні 
комісії 

місцеві 
бюджети 
 

100 
Функціонування 
сучасного льодового 
палацу 

4. Підвищення рівня 
охоплення населення 
заняттям хокеєм для 
формування здорового 
способу життя 

Створити на базі 
льодового палацу 
ДЮСШ з 
відділенням хокею 

2011 - 
2013 

управління у 
справах 
сім’ї, молоді 
та спорту 
облдерж-
адміністрації 

державний, 
місцеві 
бюджети 300 

 
 

Культивування зимових 
видів спорту. Участь у 
змаганнях різних рівнів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  Висвітлення в 

засобах масової 
інформації ходу 
робіт з 
реконструкції та 
будівництва 
Льодових палаців 

постійно управління у 
справах 
сім’ї, молоді 
та спорту 
облдерж-
адміністрації

місцеві 
бюджети 

- 

Популяризація 
здорового способу 
життя через заняття 

фізичною культурою та 
спортом. Залучення 
населення (дітей, 

підлітків та молоді) до 
занять зимовими 
видами спорту 


