
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 20 грудня 2016 року         № 720 

 
 

Про внесення змін до рішення  

Кіровоградської  міської ради  

від 29 березня 2016 року № 138 

«Про затвердження Програми  

розвитку фізичної культури і 

спорту  в м. Кіровограді  на  

2016 рік» 
 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 

Кіровоградської міської ради від 16 вересня 2016 року № 559 «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 

«Про міський бюджет на 2016 рік», Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 

1. Внести зміни до Заходів щодо реалізації Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в м. Кіровограді на 2016 рік, затверджених рішенням 

Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 138 «Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді 

на 2016 рік» (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 
Колодяжний 24 38 52  



Додаток  

до рішення  

Кіровоградської міської ради 

20 грудня 2016 року  

№ 720 

 

 

Заходи 

щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту  

в м. Кіровограді на 2016 рік (нова редакція) 
 

№ 

з\п 

Зміст заходу Термін 

виконан-

ня 

Викона-

вець 

Фінансове 

забезпечення 

(тис. грн) 

Результат 

впрова-

дження 

Загаль-

ний 

фонд 

Спеці-

альний 

фонд 

бюджет 

розвиту 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проведення навчально-

тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських 

видів спорту, спорту           

інвалідів, міських 

чемпіонатів, кубків, 

спартакіад, турнірів 

(КТКВ 130102) 

Протягом 

року 

Відділ 

фізичної 

культури 

та спорту 

1200,0 0,0 Виконання 

календар-

ного плану 

спортивних 

заходів та 

положень 

про 

змагання 

2. Проведення навчально-

тренувальних зборів і 

змагань з неолімпійських 

видів спорту, спорту 

інвалідів, міських 

чемпіонатів, кубків, 

спартакіад, турнірів 

(КТКВ 130106) 

Протягом 

року 

Відділ 

фізичної 

культури 

та спорту 

245,0 0,0 Виконання 

календарно

го плану 

спортивних 

заходів та 

положень 

про 

змагання  

3. Матеріальне заохочення 

та грошова винагорода 

кращих спортсменів і 

тренерів м. Кіровограда 

(КТКВ 130112) 

IV 

квартал 

2016 року 

Відділ 

фізичної 

культури 

та спорту 

595,0 0,0 Заохочення 

і підтримка 

кращих 

спортсменів 

та тренерів 

3.1 Щорічна стипендія 

кращим спортсменам та 

матеріальне заохочення 

тренерам м. Кіровограда 

- - 45,0 0,0 - 



Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2 Одноразова грошова 

винагорода спортсменам-

призерам Паралімпій-

ських ігор 2016 року та їх 

тренерам. Зінов’єв Євген 

(золота медаль, футбол) –                

50,0 тис. грн;  

Деревінський Андрій 

(бронзова медаль, 2 шт., 

плавання) – 30,0 тис. грн х 

2 шт. = 60,0 тис. грн; 

Мисник Анастасія (срібна 

медаль, легка атлетика) – 

40,0 тис. грн; Кузніцова 

Олена (тренер 

Деревінського Андрія та 

Свідерської Ольги) –                

80,0 тис. грн; 

Соколовський Олег 

(тренер Мисник 

Анастасії) – 20,0 тис. грн 

- - 250,0 0,0 - 

3.3 Одноразова грошова 

винагорода на придбання 

житла Свідерській Ользі, 

(майстер спорту України 

міжнародного класу з 

плавання, срібній 

призерці Паралімпійських 

ігор 2012 року, 9-разова 

чемпіонка Європи,                     

7-разова чемпіонка світу, 

багаторазова рекордсмен-

ка Європи, світу та 

Паралімпійських ігор, 

переможець всеукраїн-

ської премії «Спортивна 

гордість України» 2013 р.,               

та «Герої спортивного 

року – 2013», призерка 

Паралімпійських ігор 

2016 року (одна срібна та 

дві бронзові медалі)  

- - 300,0 0,0 - 

 Всього   2040,0 0,0  



Продовження додатка 
 

Заходи 

щодо реалізації міської Програми енергозбереження та енергоефективності, які 

планується впровадити відділом фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради у 2016 році за рахунок коштів бюджету розвитку (нова редакція) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Капітальний ремонт 

стрілецького тиру 

комунального закладу 

«Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа 

№ 3 Кіровоградської 

міської ради»,  

вул. Ушакова, 3-б  

(КТКВ 130107) 
 

Протягом 

року 

Відділ 

фізичної 

культури 

та спорту 

0,0 1090,0 Виконання 

міської 

Програми 

енерго-

збереження 

та енерго-

ефективнос

ті 

 Всього 
 

  0,0 1090,0  

 

Заходи 

щодо реалізації Програми будівництва спортивних майданчиків  

у м. Кіровограді та інших капітальних видатків на 2016 рік  

за рахунок коштів бюджету розвитку (нова редакція) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Придбання обладнання та 

предметів довгостроко-

вого користування для 

комплексних дитячо-

юнацьких спортивних             

шкіл № 1, № 2, № 3 

Кіровоградської міської 

ради  

(КТКВ 130107) 
 

Протягом 

року 

Відділ 

фізичної 

культури 

та спорту 

0,0 620,0 Забезпе-

чення 

спортивним 

облад-

нанням 

спортивних 

шкіл  

1.1 Придбання обладнання та 

предметів довгостроко-

вого користування для 

комплексних дитячо-

юнацьких спортивних             

шкіл № 1, № 2, № 3 

Кіровоградської міської 

ради  

Протягом 

року 

Відділ 

фізичної 

культури 

та спорту 

0,0 460,0 Забезпе-

чення 

спортивним 

облад-

нанням 

спортивних 

шкіл  

 



Продовження додатка 
 

1.2 Придбання боксерського 

рингу для комунального 

закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортив-

на школа № 1 

Кіровоградської міської 

ради 

II 

півріччя 

2016 року 

Відділ 

фізичної 

культури 

та спорту 

0,0 160,0 Забезпе-

чення 

спортивним 

облад-

нанням 

спортивних 

шкіл  
 

2. Придбання спортивного 

обладнання і 

облаштування спортивних 

майданчиків за місцем 

проживання та в місцях 

масового відпочинку 

населення  

(КТКВ 130102) 

Протягом 

року 

Відділ 

фізичної 

культури 

та спорту 

 

0,0 320,0 Облашту-

вання місць 

відпочинку 

та дозвілля 

мешканців 

міста 

спортивним 

облад-

нанням 
 

 Всього   0,0 940,0 
 

 

 РАЗОМ   2040,0 2030,0  

 

 

 

Начальник відділу 

фізичної культури та спорту                                                          С.Колодяжний 


