
   Додаток  
   до рішення Кіровоградської  
   міської ради  
   18 грудня 2013 року  
   № 2644 
 
   Додаток 
   до Програми розвитку фізичної  
   культури і спорту в м. Кіровограді  
   на 2013 рік у новій редакції 

 
Заходи 

щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту 
в м. Кіровограді на 2013 рік  

 

№ 
п\п 

Зміст заходу  Термін 
викона-
ння 

Викона-
вець 

Фінан-
сове 

забезпе-
чення 
(тис. 
грн.) 

Результат 
впровадження  

1 2 3 4 5 6 
1 Навчально-

тренувальні збори з 
олімпійських та не 
олімпійських видів 
спорту з підготовки, 
участі в обласних, 
всеукраїнських та 
міжнародних 
змаганнях 

 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

438,8 Виконання 
календарного 

плану 
спортивних 
заходів та 

положень про 
змагання 

2 Навчально-
тренувальні збори з 
видів спорту для 

інвалідів з 
підготовки, участі в 

обласних, 
всеукраїнських та 
міжнародних 
змаганнях 

 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

35,2 Виконання 
Програми та 

індивідуальних 
планів членів 
збірних команд 

України  

3 Організація і 
проведення міських 
чемпіонатів, кубків, 
спартакіад, турнірів 

присвячених 
знаменним датам 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

75,0 Виконання 
календарного 

плану 
спортивних 
заходів та 

положень про 
змагання 
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1 2 3 4 5 6 
4 Організація і 

проведення міських 
заходів міським 

центром фізичного 
здоров’я населення 
«Спорт для всіх» 
серед колективів 
фізичної культури, 

громадських 
організацій, 
ветеранських 

організацій за місцем 
проживання 

 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

45,0 Виконання 
календарного 

плану 
спортивних 
заходів 

5 Навчально-оздоровчі 
збори спортсменів 
ДЮСШ міста в 

канікулярний період 

Червень-
серпень 

2013 року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 
ДЮСШ 
міста 

 

100,0 Забезпечення 
оздоровлення 

190 
спортсменів 
ДЮСШ 

6 Організаційно-
технічне та 

інформаційне 
забезпечення 

 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

31,9 Забезпечення 
виконання 
Програми 

7 Послуги по 
забезпеченню змагань 

та навчально-
тренувального 

процесу 
 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

35,0 Забезпечення 
виконання 
Програми 

8 Матеріально-технічне 
забезпечення 
Програми 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

24,1 Забезпечення 
виконання 
Програми 

 Разом  
 

  785,0  
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1 2 3 4 5 6 
9 Заміна вікон  

і дверей  
у комунальних 

закладах 
«Комплексні 

дитячо-юнацькі 
спортивні  
школи  
№ 2, 3 

Кіровоградської 
міської ради» 

 

Грудень 
2013 року 

Відділ 
фізичної 

культури та 
спорту 

153,0 Виконання міської 
Програми 

розвитку фізичної 
культури і спорту 

10 Встановлення 
лічильника 

теплової енергії 
у комунальному 

закладі 
«Комплексна 

дитячо-юнацька 
спортивна  
школа № 3 

Кіровоградської 
міської ради» 

 

Грудень 
2013 року 

Відділ 
фізичної 

культури та 
спорту 

60,0 Виконання міської 
Програми 

розвитку фізичної 
культури і спорту 

11 Придбання 
обладнання і 
предметів 

довгострокового 
користування 

для  
комунальних 

закладів 
«Комплексні 

дитячо-юнацькі 
спортивні  
школи  
№ 1, 2, 3 

Кіровоградської 
міської ради» 

 

Протягом 
2013 року  

Відділ 
фізичної 

культури та 
спорту 

100,0 Забезпечення 
високоефективним 

спортивним 
обладнанням 

спортивних шкіл 
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1 2 3 4 5 6 
12 Придбання 

обладнання і 
предметів 

довгострокового 
користування – 
нестандартне 
спортивне 
обладнання 

 

Протягом 
2013 року 

Відділ 
фізичної 

культури та 
спорту 

70,0 Будівництво та 
реконструкція 
спортивних 

майданчиків за 
місцем 

проживання 

 Разом  
 

  383,0  

 ВСЬОГО 
 

  1168  

 
 
 
Начальник відділу 
фізичної культури та спорту                                                        О. Куценко 


