
 
УКРАЇНА 

 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 
 
 
 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
 

 

від 06 березня  2013 року        № 2266 
 

Про внесення змін до Програми  
розвитку освіти міста Кіровограда  
на 2011 - 2015 роки, затвердженої 
рішенням Кіровоградської міської  
ради від 27 січня 2011 року № 96 

 
 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська 
рада  
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

 1. Внести зміни до Програми розвитку освіти міста Кіровограда на  
2011 - 2015 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради            
від 27 січня 2011 року № 96 «Про затвердження Програми розвитку освіти 
міста Кіровограда на 2011 - 2015 роки», та викласти пункт 10 «Фінансове 
забезпечення програми» в новій редакції (додається).  
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 
спорту та молодіжної політики та заступника міського голови згідно з 
розподілом функціональних повноважень.  
 
 
 

Міський голова          О.Саінсус 
 
 
 
Васильєва 24 57 49  
 
 



 Додаток  
до рішення Кіровоградської  
міської ради   
06 березня  2013 року  №  2266 

 
 
 

10. Фінансове забезпечення програми  
(нова редакція) 

 
 

 (в тис. грн.) 
Назва видатків  Видатки на 2013 рік 

1 2 
Комп’ютеризація закладів освіти:  
ЗОШ  350,0 
ДНЗ  30,0 
спеціальні школи 12,0 
позашкільні заклади освіти  
Оснащення інвентарем:  
спортивні зали та майданчики у ЗОШ  
Ремонт та оснащення музичних та актових залів:  
ЗОШ   
ДНЗ  
Спеціальні школи  
Забезпечення технологічним, кухонним 
обладнанням їдалень, харчоблоків, пралень: 

 

ЗОШ  30,0 
ДНЗ 110,0 
Спеціальні школи 8,0 
Встановлення системи фільтрації питної води та її 
обслуговування у закладах освіти  

 

Виготовлення технічної документації на 
землевідведення для отримання державних актів 
на землю 

 

Капітальні ремонти басейнів:   
НВО ЗОШ № 25, 31, 20  
ДНЗ № 65, 67, 72, 73  
Протипожежні заходи (встановлення пожежної 
сигналізації, пропитка дерев’яних конструкцій на 
горищах, придбання засобів первинного 
пожежогасіння) 

145,0 

Капітальний ремонт закладів освіти  1425,0 
 
 



1 2 
Забезпечення охорони закладів освіти державною 
службою охорони при УМВС України в 
Кіровоградської області 

50,6 

Придбання шкільних парт, дошок, меблів, ліжок 
та меблів для їдалень 

195,0 

Придбання програмно-педагогічного 
забезпечення навчального процесу 

30,0 

Переоснащення кабінетів з природничо-
математичних дисциплін 

 

Оснащення методичних кабінетів та кабінетів 
обслуговуючої праці 

 

Оздоровлення дітей-сиріт (придбання путівок) 390,0 
Відновлення та відкриття груп:  
НВО ЗОШ № 1, 15  
ДНЗ № 17, 43  
Відновлення роботи:  
ДНЗ № 44, 38  
Фінансове забезпечення позашкільної освіти, з 
них: 

7383,4 

заробітна плата з нарахуваннями 6833,7 
оплата енергоносіїв 534,2 
утримання та заходи 15,4 
придбання обладнання довгострокового 
користування 

50 

Всього 10209,0 
 
 
 

Начальник управління освіти      Л. Костенко 
 
 


