
Додаток    
до Програми розвитку  
фізичної культури  і спорту  
в м. Кіровограді на 2016 рік 

 
   

Заходи 
щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту  

в м. Кіровограді на 2016 рік 
 

Фінансове 
забезпечення 

(тис. грн) 

№ 
з\п 

Зміст заходу Термін 
виконан-
ня 

Викона-
вець 

Загаль-
ний 
фонд 

Спеці-
альний 
фонд 

Результат 
впровад-
ження 

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 

1100,0 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 

200,0 0 Виконання 
календар-
ного плану 
спортивних 
заходів та 
положень 
про 

змагання  

 РАЗОМ   1300,0 0  
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 
 

1. Капітальний ремонт 
стрілецького тиру 
комунального закладу 
«Комплексна дитячо-
юнацька спортивна 
школа № 3 Кіровоград-
ської міської ради»,            
вул. Ушакова, 3-б  
(КТКВ 130107) 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

0 990,0 Виконання 
міської 
Програми 
енерго-

збереження 
та енерго-
ефектив-
ності 

 РАЗОМ   0 990,0  



 2 
Продовження додатка 

 
 

 

Заходи 
щодо реалізації Програми будівництва спортивних майданчиків  
у м. Кіровограді та інших капітальних видатків на 2016 рік  

за рахунок коштів бюджету розвитку 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Придбання обладнання 

та предметів 
довгострокового 
користування для 
комплексних дитячо-
юнацьких спортивних             
шкіл № 1, № 2, № 3 
Кіровоградської міської 
ради  
(КТКВ 130107) 
 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

0 560,0 Забезпе-
чення 
спортив-
ним 

обладнан-
ням 

спортив-
них 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 

 

0 170,0 Облашту-
вання місць 
відпочинку 
та дозвілля 
мешканців 
міста 

спортив-
ним 

обладнан-
ням 

 

 РАЗОМ   0 730,0  
 
 
 
Начальник відділу 
фізичної культури та спорту                                                          С.Колодяжний 


