
УКРА ЇНА  

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 25 липня 2016 року                                    № 407 
 

 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської  міської  ради  
«Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської  міської  ради  
від 29 березня 2016 року № 138 
«Про затвердження Програми  
розвитку  фізичної  культури і 
спорту  в м. Кіровограді  на  
2016 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 рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 
2016 року № 138 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 
спорту в м. Кіровограді на 2016 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 згідно з 
розподілом функціональних повноважень. 
 

 
 
Міський голова        А. Райкович 
 
 
 
 
Колодяжний 24 38 52 



 
ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради  
від 25 липня 2016 року 
№ 407 

                                                                             Проект     
 

У К Р А Ї Н А  
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від «___» ____________ 2016 року              № ______ 
 
 

Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської  міської ради  
від 29 березня 2016 року № 138 
«Про затвердження Програми  
розвитку фізичної культури і 
спорту  в м. Кіровограді  на  
2016 рік» 
 
 

Керуючись Конституцією України, статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 

Внести зміни до рішення Кіровоградської  міської ради від 29 березня 
2016 року № 138 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 
спорту в м. Кіровограді на 2016 рік» згідно з додатком.  
 
 
 
Міський голова        А. Райкович 
 
 
 
 
 
Колодяжний 24 38 52 



Додаток  
до рішення  
Кіровоградської міської ради 
«___» ____________ 2016       
№ ______ 

 
 
 

Зміни до заходів  
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 
3. Щорічна стипендія 

кращим спортсменам та 
матеріальне заохочення 
тренерам м. Кіровограда 
(КТКВ 130112) 
 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

45,0 0 Заохочення 
і підтримка 
кращих 

спортсменів 
та тренерів 

 РАЗОМ 
 

  +45,0 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 +100,0 Виконання 
міської 

Програми 
енерго-

збереження 
та енерго-
ефектив-
ності 

 РАЗОМ   0 +100,0 
 

 



 
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 - 100,0 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 +150,0 Облашту-
вання місць 
відпочинку 
та дозвілля 
мешканців 

міста 
спортив-

ним 
обладнан-

ням 
 

 РАЗОМ   0 +50,0  
 
 
 
Начальник відділу 
фізичної культури та спорту                                                          С.Колодяжний  


