
Додаток
до програми "Молодь Кіровограда" 

           на 2011 рік

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації програми "Молодь Кіровограда" на 2011 рік 

Фінансове забезпечення (тис.грн.)
у тому числі за рахунок

Місцевого бюджету
№

№ з/п
Зміст  заходу

Термін
вико-
нання

Виконавці

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 

фінансу-
вання

Держав-
ного 

бюджету

Облас-
ного 

бюджету
Загальний 

фонд

Спеціа-
льний 
фонд

Інших 
джерел 
фінан-

сування

Результат
впровадження

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Утримання  дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання

1329,70 1300,00 29,70

1.1
заробітна плата (49 штатних 
одиниць)

770,70 770,70

1.2 нарахування на заробітну плату 279,80 279,80

1.3

комунальні послуги,
в тому числі: 
теплопостачання
водопостачання та водовідведення
електроенергія

247,80

205,00
20,30
22,50

247,80

205,00
20,30
22,50

1.4 інші послуги

2011 
рік

Відділ сім’ї  
та молоді 
гуманітар-
ного депар-

таменту

1,70 1,70

Організація 
змістовного 

дозвілля,
профілактика 
злочинності



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
Загальноміські освітньо-виховні
та культурологічні заходи

58,00 58,00

2.1 Освітньо-виховні заходи 13,40 13,40

2.1.1
до Дня визволення м.Кіровограда від 
німецько-фашистських загарбників, 
до Дня Перемоги

0,80 0,80

2.1.2
День пам’яті, присвячений 22-й 
річниці виводу військ з Афганістану

1,50 1,50

2.1.3
Шевченківські  читання до 
Всесвітнього дня поезії “З Україною 
в серці”

0,50 0,50

2.1.4

просвітницькі заходи з протидії 
розповсюдженню  наркоманії,  
алкоголізму, тютюнопаління та 
СНІДу

0,50 0,50

2.1.5
міський конкурс “Молода людина 
року”

2,00 2,00

2.1.6
фестиваль творчо-обдарованої молоді 
"Alla-Prima" до Дня художника

1,60 1,60

2.1.7

спільні заходи та допомога в 
реалізації програм  молодіжних 
громадських  організацій, підтримка 
наукових та творчих молодіжних 
об’єднань  в Україні

6,00 6,00

2.1.8
правова гра “Чи знаєте ви свої права” 
до Дня прав людини

0,50 0,50

2.2 Культурологічні заходи 44,60 44,60
2.2.1 студентське свято Тетянин день 0,50 0,50

2.2.2
святкові заходи до Дня святого 
Валентина

1,50 1,50

2.2.3
заходи до Дня захисника Вітчизни 
(“Джентльмен-2011”)

2011 
рік

Відділ сім’ї 
та молоді 
гуманітар-
ного депар-

таменту

2,00 2,00

Організація 
змістовного 

дозвілля, 
сприяння 
творчій 

самореалізації 
молоді



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.2.4
ігри міського чемпіонату КВН серед 
шкільних команд

1,60 1,60

2.2.5
ігри міського чемпіонату КВН серед 
студентських команд

2,80 2,80

2.2.6
міський конкурс молодіжних 
проектів “Кіровоград очима молоді”  

3,00 3,00

2.2.7
міський чемпіонат з “Брейн-рингу” 
серед студентських команд (осінній 
та весняний сезони)

2,30 2,30

2.2.8

фестиваль-конкурс студентської 
творчості з хореографічного та 
вокального мистецтва “Весняний 
віночок”

2,00 2,00

2.2.9

підтримка обдарованої та творчої 
молоді, в тому числі  щодо 
організації та участі у фестивалях, 
конкурсах

4,00 4,00

2.2.10
святкові заходи до Дня молоді 
України

8,00 8,00

2.2.11
ХХІV міський інтернаціональний 
фестиваль Миру (до Дня міста)

4,00 4,00

2.2.12
“Козацькі забави” до Дня 
українського козацтва

1,00 1,00

2.2.13

поїздка шкільної команди КВН на 
Всеукраїнський фестиваль дитячих 
команд КВН "Жарт-птиця" в м.Одесу 
до дитячого центру “Молода гвардія”

1,50 1,50

2.2.14

поїздка студентської команди КВН 
на Всеукраїнський фестиваль 
молодіжних команд КВН 
“Жемчужина у моря” в м.Одесу до 
дитячого центру “Молода гвардія”  

2011 
рік

Відділ сім’ї 
та молоді 
гуманітар-
ного депар-

таменту

2,00 2,00

Організація 
змістовного 

дозвілля, 
сприяння 
творчій 

самореалізації 
молоді



4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.2.15
міський огляд-конкурс на кращий 
студентський гуртожиток

2,00 2,00

2.2.16

молодіжні програми до 
Міжнародного дня студента та 
Всесвітнього дня молоді в рамках 
Року молоді в Україні

3,10 3,10

2.2.17
новорічні та різдвяні заходи для 
студентської молоді в рамках Року 
молоді в Україні

2011 
рік

Відділ сім’ї 
та молоді 
гуманітар-
ного депар-

таменту
3,30 3,30

Організація 
змістовного 

дозвілля, 
сприяння 
творчій 

самореалізації 
молоді

3

Соціальна допомога випускникам з 
числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, по закінченні ними 
навчання в закладах освіти міста, 
підтримка обдарованої молоді

30,00 30,00

3.1
іменні стипендії міського голови для 
обдарованої молоді

18,00 18,00

3.2
3 стипендії для студентів вищих 
закладів освіти І – ІІ рівнів 
акредитації по 0,25 тис. грн.  

7,50 7,50

3.3
3 стипендії для студентів вищих 
закладів освіти ІІІ – ІV рівнів 
акредитації по 0,35 тис. грн.

10,50 10,50

3.4

соціальна допомога випускникам з 
числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, по закінченні ними 
навчання в закладах освіти міста

2011 
рік

Відділ сім’ї 
та молоді 
гуманітар-
ного депар-

таменту

12,00 12,00

Соціальна 
підтримка 

незахищених 
верств 

населення, 
сприяння 
творчій 

самореалізації 
молоді

ВСЬОГО: 1417,70 1388,00 29,70

Директор гуманітарного департаменту-заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради   Л.Андреєва


