
УКРА ЇНА  

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 11 серпня 2015 року                                       № 392 
 

 
Про  погодження  проекту  рішення 
Кіровоградської  міської  ради  «Про  
внесення змін до заходів щодо реалізації  
Програми розвитку фізичної культури  
і спорту в м. Кіровограді на 2015 рік»  
 
 

Керуючись Конституцією України, підпунктом 1 п. 2 ст. 52 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
  

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
внесення змін до заходів щодо реалізації Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в м. Кіровограді на 2015 рік», що додається.  

2. Відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради 
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради               
Колодяжного С.О. 
 
 
Секретар міської ради        І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Куценко 24 38 52 



ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради  
11 серпня 2015 року 
№ 392  
 

                                                                                          Проект   
 

У К Р А Ї Н А  
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від «___» ____________ 2015 року              № ______ 
 
 
Про внесення змін до заходів  
щодо реалізації Програми  
розвитку фізичної культури і  
спорту в м. Кіровограді на 2015 рік 
 
 

Керуючись Конституцією України, статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Кіровоградської 
міської ради від 02 липня 2015 року № 4205 «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 «Про міський 
бюджет на 2015 рік», Кіровоградська міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 

Внести зміни до заходів щодо реалізації Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в м. Кіровограді на 2015 рік, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3922, згідно з 
додатком.  
 
 
Секретар міської ради        І. Марковський  
 
 
 
Куценко 24 38 52 



Додаток до рішення 
Кіровоградської міської ради 
«     » ____________ 2015 року   
№ ______ 

 
 

Зміни до заходів  
щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту  

в м. Кіровограді на 2015 рік 
 

№ 
з\п 

Зміст заходу Термін 
виконан-

ня 

Викона-
вець 

Фінан-
сове 

забезпе-
чення 

(тис. грн) 

Результат 
впроваджен-

ня 

1. Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань 
з олімпійських видів спорту, 
спорту інвалідів, міських 
чемпіонатів, кубків, 
спартакіад, турнірів 
 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

+ 200,0 Виконання 
календарного 

плану 
спортивних 
заходів та 
положень 
про змагання 

 

 РАЗОМ   + 200,0 
 

 

 
 
 
Начальник відділу 
фізичної культури та спорту                                                          О. Куценко  
 


