УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 23 січня 2014 року

№6

Про погодження проекту рішення
Кіровоградської міської ради «Про
затвердження Програми розвитку
фізичної культури і спорту в
м. Кіровограді на 2014 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
затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді
на 2014 рік», що додається.
2. Відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради
на чергову сесію.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Дригу В.В.

Міський голова

Куценко 24 38 52

О. Саінсус

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
від 23 січня 2014 року
№6
Проект
УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від «___» ____________ 2013 року

№ ______

Про затвердження Програми розвитку
фізичної культури і спорту в
м. Кіровограді на 2014 рік

Керуючись Конституцією України, пунктом 22 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту в
м. Кіровограді на 2014 рік, що додається.
2. Включити Програму розвитку фізичної культури і спорту в
м. Кіровограді на 2014 рік до складу Програми економічного і соціального
розвитку міста Кіровограда на 2014 рік.
3. 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 з питань
діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В.

Міський голова

О.Саінсус

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської міської ради
«_______»____________ 20_____
№__________

ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2014 рік

КІРОВОГРАД - 2014

І. ВСТУП
Відповідно до законів України «Про фізичну культуру і спорт»,
«Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з обласною та міською
програмами «Центральний регіон – 2015», Програма розвитку фізичної
культури і спорту в м. Кіровограді на 2014 рік (далі – Програма) спрямована
на створення належних умов для розвитку фізичної культури і спорту в
м. Кіровограді, формування здорового способу життя, сприяння фізичному
розвитку дітей і молоді, досягнення оздоровчого та виховного ефекту,
покращання здоров’я мешканців міста Кіровограда, залучення широких
верств населення до занять фізичною культурою та спортом, формування
позитивного іміджу м. Кіровограда в Україні та світі.
ІІ. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗА 2013 РІК.
ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
У м. Кіровограді в 2013 році повністю збережена інфраструктура
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів та забезпечено
функціонування спортивних споруд. Сучасний стан фізичної культури і
спорту та структура галузі знаходиться на належному рівні.
У місті Кіровограді діють 14 дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
дитячо-юнацька футбольна школа – академія «Зірка» і школа вищої
спортивної майстерності, в яких займаються фізичною культурою та спортом
близько 5 000 дітей, що становить 22,7 % від загальної кількості дітей
шкільного віку. Це один із найвищих показників в Україні. Три спортивні
школи фінансуються з міського бюджету, п’ять – з обласного бюджету, всі
інші - за рахунок фізкультурно-спортивних товариств та фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.
Функціонують 3 стадіони, 11 футбольних полів, 71 спортивний зал,
95 приміщень для занять фізкультурно-оздоровчою роботою, плавальний
басейн, льодова ковзанка, стрілецький тир, водно-спортивна база,
412 спортивних майданчиків, із них у мікрорайонах за місцем проживання
громадян – 124 майданчики, в т.ч. 8 площинних спортивних споруд зі
штучним покриттям.
У м. Кіровограді культивується 48 видів спорту, діють 44 спортивні
клуби різної фізкультурно-спортивної направленості, де займається біля
7650 осіб.
З учнями спортивних шкіл працюють 250 висококваліфікованих
тренерів-викладачів. 160 тренерів є штатними працівниками, з яких
152 особи мають вищу освіту за фахом, 64 тренери мають вищу тренерську
категорію, 17 осіб є Заслуженими тренерами України, 10 осіб – заслужені
працівники фізичної культури і спорту. У 2013 році звання заслужений
працівник фізичної культури і спорту України присвоєно тренеру-викладачу
з боксу КДЮСШ № 1 Кіровоградської міської ради Віктору Звєрєву,

тренеру-викладачу з важкої атлетики КДЮСШ № 2 Кіровоградської міської
ради В’ячеславу Жукову та директору СДЮШОР – 2 Віталію Винокурову.
Вищезазначені дані вказують на те, що при достатньому фінансуванні
тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл в змозі вирішувати завдання по
підготовці спортсменів високого класу.
З початку 2013 року в дитячо-юнацьких спортивних школах міста
підготовлено:
3 майстри спорту України міжнародного класу;
13 майстрів спорту України;
94 кандидати в майстри спорту України;
91 спортсмен І розряду;
385 спортсменів ІІ, ІІІ розрядів.
123 учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Кіровограда є членами
збірних команд України або кандидатами до збірних з різних видів спорту.
Кропітка робота щодо популяризації здорового способу життя,
розвиток
дитячо-юнацького
спорту
приносять
свої
результати.
Кіровоградські спортсмени стабільно демонструють високі результати на
всеукраїнських і міжнародних змаганнях.
На ХХІІ літніх Дефлімпійських іграх у плаванні Анна Товста
завоювала 4 срібні та 2 бронзові нагороди, а Ірина Терещенко виборола
2 срібні та 3 бронзові медалі.
На чемпіонаті світу з плавання серед спортсменів-інвалідів учениця
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 відділу фізичної
культури та спорту Кіровоградської міської ради Ольга Свідерська у складі
збірної команди України завоювала 7 золотих нагород, встановивши при
цьому 5світових та 6 європейських рекордів.
Тетеревятникова Тетяна стала чемпіонкою світу з Таеквондо (ІТФ)
у змаганнях з командної спецтехніки, а також стала срібною призеркою
змагань у командному спарингу та завоювала бронзову медаль в особистому
спарингу.
На чемпіонаті Європи з пара-тхеквондо у складі збірної команди
України Максим Циганок став чемпіоном Європи, а Віталій Олексієнко
завоював бронзову медаль.
На чемпіонаті Європи з боксу серед молоді збірна України, яку тренує
тренер-викладач КДЮСШ № 1 відділу фізичної культури та спорту
Кіровоградської міської ради Віктор Звєрєв посіла перше місце.
Демидова Олена – бронзова призерка чемпіонату світу та володарка
двох срібних і бронзової нагороди чемпіонату Європи з велоспорту.
Мисник Анастасія – бронзова призерка чемпіонату світу серед інвалідів
у штовханні ядра.
Валентина Кисіль завоювала три бронзові нагороди на чемпіонаті
Європи з важкої атлетики серед юніорів.
Чемпіонами України стали: Костик Олександр, Фомін Сергій (стрільба
кульова), Демидова Олена, Гуцан Олена, Федотова Ксенія, Соломченко Іван,
Шевцов Артем (велоспорт), Арсеньєв Віталій, Горохова Яна, (гімнастика

спортивна), Яковенко Дмитро, Капінус Дмитро (легка атлетика), Максимова
Ірина, Прудиус Юлія (пауерліфтинг), Алєксєєв Сергій, Мисник Анастасія
(легка атлетика серед спортсменів-інвалідів), Басько Богдан (шахи),
Свідерська Ольга, Муратов Даміан (плавання серед спортсменів-інвалідів),
Здір Яна (скелелазіння), Жуков Євген (бокс), Буйнова Юлія (гирьовий спорт).
Володарями Кубку України стали Кілар Анастасія (важка атлетика) та
Бондар Ігор (кікбоксинг).
Бейсбольний клуб «КНТУ-Єлисаветград» став 18-разовим чемпіоном
України.
Баскетбольний клуб «Єлисавет-Баскет» завоював срібні нагороди
чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд вищої ліги.
Загалом, протягом 2013 року спортсмени м. Кіровограда брали участь
у 180 змаганнях різного рівня. Вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
підпорядкованих відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської
міської ради, 438 раз ставали переможцями та призерами всеукраїнських і
міжнародних змагань.
За високі спортивні досягнення кращі спортсмени, тренери, колективи
занесені на міську «Дошку Пошани» та «Алею спортивної слави».
У 2013 році в м. Кіровограді проведено 284 спортивні заходи, у яких
взяли участь 18 989 осіб. Частину заходів проведено із залученням
позабюджетних коштів або на громадських засадах.
Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради брав
активну участь в організації та проведенні в місті:
чемпіонатів України зі спортивної гімнастики, велоспорту, бейсболу,
карате;
Міжнародних турнірів: з боротьби дзюдо, на призи Олімпійського
чемпіона Сергія Новикова; з бейсболу, пам’яті В’ячеслава Колодицького;
гімнастики художньої «Кіровоградська зіронька»; баскетболу «Кубок
губернатора»;
Всеукраїнських змагань з велоспорту, присвячених пам’яті
Заслуженого тренера України Сергія Симоненка та пам'яті Юлії Юрченко;
Всеукраїнського турніру з тхеквондо;
Всеукраїнської Універсіади з художньої гімнастики;
чемпіонатів області з плавання, легкої атлетики, боротьби грекоримської, боротьби дзюдо, гандболу, скелелазіння, боксу, кікбоксингу;
обласних спартакіад з тенісу настільного, гандболу серед учнів ЗНЗ;
чемпіонатів міста зі скелелазіння, важкої атлетики, гандболу,
кікбоксингу, волейболу, пауерліфтингу, пляжного волейболу, художньої
гімнастики, шахів, тенісу настільного, стрітболу, стріт воркаут.
З метою залучення до масового спорту широких верств населення,
популяризації здорового способу життя у звітному періоді проведено:
IV міську спартакіаду серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів
із 11 видів спорту;

ІІ міську спартакіаду серед депутатів міської, районних у місті
Кіровограді рад та працівників органів місцевого самоврядування;
ХХІІІ міську спартакіаду «Здоров’я» серед колективів фізкультури
м. Кіровограда;
16 «Днів здоров’я», а також «Олімпійські уроки» в загальноосвітніх
навчальних закладах міста;
спортивне свято «Олімпійський день», в рамках якого близько
1500 мешканців міста взяли участь у масовому легкоатлетичному пробізі;
Всеукраїнську акцію «Велодень – 2013»;
ІІІ та IV щорічні турніри з велоперегонів серед дітей «РоверОк»;
міські та обласні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім'я »;
спортивне свято «Краща спортивна вулиця»;
чемпіонат міста з пляжного волейболу «Батько + син»;
спортивно-масові заходи в парку «Ковалівський» «Мистецькі вихідні»
та заходи з нагоди Дня фізичної культури і спорту України та 259-ї річниці
заснування м. Кіровограда;
спортивне свято в парку Перемоги, присвячене 22-й річниці
незалежності України, до якого долучилися 150 осіб;
масовий оздоровчий пробіг центральними вулицями міста з нагоди Дня
Державного Прапора України (200 учасників);
велопробіг центральними вулицями міста з нагоди Дня незалежності
України (80 учасників);
спортивно-масові заходи з нагоди державних свят і пам’ятних дат на
спортивних майданчиках у мікрорайонах міста тощо.
У рамках відкриття молодіжної лінії було встановлено рекорд України
з підтягування на перекладині. Протягом 15 хв. кіровоградські спортсмени
підтягнулися 1097 раз, вписавши своє ім’я до національної книги рекордів
України.
Протягом року повністю виконана Програма розвитку футболу, у місті
Кіровоград, проведені змагання серед всіх вікових категорій.
Велика увага приділяється виконанню Міської програми «Центральний
регіон – 2015». На 2013 рік було заплановано будівництво 4 та реконструкція
5 спортивних майданчиків. Протягом року в м. Кіровограді збудовано 18
та реконструйовано 8 спортивних майданчиків. На дані цілі використано з
міського бюджету 69 644 грн., а також позабюджетні кошти.
Зокрема, збудовано сучасні спортивні майданчики зі штучним
покриттям у ЗОШ «Мрія» та в ЗОШ № 20.
На території ТОВ «Енерго-Спорт» збудовано сучасний універсальний
спортивний майданчик зі штучним покриттям для занять баскетболом,
футболом, волейболом, гандболом, тенісом.
У парку «Перемоги» облаштовано футбольний, баскетбольний,
волейбольний і комплексний спортивні майданчики, а також відкрито першу
в області велосипедну доріжку.

На стадіоні «Зірка» завершується будівництво двох футбольних
майданчиків зі штучним покриттям загальною площею 2100 кв. м, а також
розпочато реконструкцію стадіону, в рамках якої заплановано відновлення
легкоатлетичного ядра та створення бігових доріжок із синтетичним
покриттям, що відповідатимуть світовим стандартам.
За кошти міського бюджету для дитячо-юнацьких спортивних шкіл
придбано 2 професійні велосипеди (46,5 тис. грн), спортивні тренажери
(14,5 тис. грн), спортивний пневматичний пістолет (12,0 тис. грн), манекени
для занять боротьбою (15,0 тис. грн).
З метою належного утримання спортивних споруд та підготовки до
роботи у осінньо-зимовий період 2013-2014 років у звітному періоді
виконано: поточний ремонт приміщення велобази комплексної дитячоюнацької спортивної школи № 1;
капітальний ремонт фойє адміністративного корпусу із заміною
вхідних дверей, ремонт системи опалення, поточний ремонт роздягалень,
санвузлів і фасаду приміщення комплексної дитячо-юнацької спортивної
школи № 2;
поточний ремонт спортивних залів для занять тенісом настільним і
боротьбою дзюдо, ремонт роздягалень, коридорів, заміна електропроводки в
приміщенні комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 3;
заміна цегляної кладки стіни стрілецького тиру.
З міського бюджету на оздоровлення учнів дитячо-юнацьких
спортивних шкіл у 2013 році виділено 99,8 тис. грн., за які проведено
навчально-оздоровчі збори та оздоровлено 190 юних спортсменів, а також
близько 100 дітей за кошти меценатів.
Для збереження наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов
її функціонування, забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів та
розвитку матеріальної і спортивної бази необхідно:
збудувати котельню для індивідуального опалення комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Кіровоградської
міської ради», вул. Курганна, 64 (технічна документація виготовлена);
виконати капітальний ремонт приміщення стрілецького тиру
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3
Кіровоградської міської ради», вул. Ушакова, 3-б;
збудувати шахово-шашковий клуб в парку культури та відпочинку
«Ковалівський»;
надати приміщення по вулиці Кропивницького, 7 для розміщення
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1
Кіровоградської міської ради» та виконати його капітальний ремонт.

При розробці Програми на 2014 рік враховувались досягнення та
недоліки розвитку фізичної культури і спорту в місті Кіровограді за 2013 рік.
ІІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації
першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування
розвитку фізичної культури та спорту на демократичних і гуманістичних
засадах.
Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні
завдання:
забезпечити об’єднання зусиль у розвитку фізичної культури та спорту
зацікавлених громадських і приватних організацій, широких верств
населення;
сформувати у населення сталі традиції та мотивації до фізичного
виховання і спорту, як важливих чинників забезпечення здорового способу
життя;
удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних і
повноцінних занять фізичною культурою та спортом за місцем їх
проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;
удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;
підвищити якість відбору обдарованих осіб до системи резервного
спорту, створити умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів
на етапах багаторічної підготовки;
удосконалити систему формування та підготовки збірних команд з
видів спорту;
сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і
спорту;
удосконалити управління сферою фізичної культури і спорту шляхом
створення умов для зростання ролі громадських та приватних організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості;
забезпечити будівництво сучасних спортивних споруд, належне їх
обладнання та використання за підтримки міської ради.
ІV. НАПРЯМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:
1. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:
фізичне виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійнотехнічної та вищої освіти;
спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку
населення;

виробнича фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;
фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів.
2. Розвиток олімпійського, не олімпійського, паралімпійського та
дефлімпійського спорту.
3. Спорт ветеранів.
Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:
кадрове забезпечення; матеріально-технічне забезпечення; фінансове
забезпечення; медичне забезпечення; інформаційно-пропагандистське
забезпечення.
V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
формування моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на
демократичних та гуманістичних засадах шляхом об’єднання зусиль
зацікавлених державних, громадських, приватних структур та широких
верств населення;
запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих,
рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп
населення;
збільшення кількості населення, яке регулярно використовує засоби
фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та
забезпечення здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити
витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою
активністю, та подолання наслідків антигромадських проявів, передусім
серед молоді;
удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у
всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
підвищення престижності професії тренера-викладача, удосконалення
системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;
збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і
спорту, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі
сучасних спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих
досягнень;
впровадження у практику результатів науково-дослідницької роботи з
фізичного виховання і спорту, спортивної медицини, педагогіки, соціології,
фізіології та інших галузей наук.
VІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО НАПРЯМІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
1. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:
створити організаційні, кадрові, матеріально-технічні та фінансові
умови для щотижневої оздоровчої рухової активності дітей та молоді в обсязі
не менше 5-6 годин. Забезпечити регулярне проведення у закладах

дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти
фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;
рекомендувати адміністрації закладів дошкільної, загальноосвітньої,
професійно-технічної та вищої освіти додержуватись нормативів
забезпечення спортивними спорудами, інвентарем та обладнанням;
сприяти створенню та функціонуванню спортивних клубів, спортивних
секцій у закладах загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти;
сприяти створенню, у тому числі із залученням приватних інвестицій,
мережі сучасних спортивних організацій, центрів та клубів різних форм
власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі
послуги за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
сприяти створенню та діяльності спортивних клубів та спортивних
секцій за місцем роботи громадян;
забезпечити щорічне проведення масових спортивних змагань серед
трудових колективів підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності;
сприяти ефективній роботі Кіровоградського регіонального центру з
фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та спортивних клубів різних
форм власності для інвалідів;
сприяти наданню на пільгових умовах спортивних споруд для
організацій незалежно від форм власності для фізкультурно-оздоровчої та
реабілітаційної роботи серед інвалідів, обладнанню цих споруд спеціальним
інвентарем;
сприяти в організації та проведенні спортивних змагань та спортивних
заходів серед людей із обмеженими фізичними можливостями, проводити
чемпіонати та першості міста з різних видів спорту серед спортсменівінвалідів.
2. Розвиток олімпійського, не олімпійського, паралімпійського та
дефлімпійського спорту:
сприяти співпраці загальноосвітніх навчальних закладів з дитячоюнацькими спортивними школами щодо проведення тренувань та відбору
найбільш обдарованих дітей для системи дитячо-юнацького спорту;
проводити «майстер-класи» провідних спортсменів і тренерів для
короткочасного навчання дітей основним елементам певних видів спорту
в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих будинках,
притулках, таборах відпочинку, спортивних клубах;
забезпечити ефективну роботу міських комплексних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, що знаходяться в комунальній власності міста;
впроваджувати систему взаємовигідної співпраці дитячо-юнацьких
спортивних шкіл і спортивних клубів з питань підготовки та передачі
спортсменів;
проводити міські спортивні ігри школярів, юнацькі та молодіжні
спортивні ігри, забезпечувати участь збірних команд міста в обласних
змаганнях;

забезпечити створення провідним спортсменам та їх тренерам
належних умов для підготовки до всеукраїнських і міжнародних змагань,
надавати необхідну допомогу щодо вирішення побутових питань;
щорічно визначати і затверджувати перелік пріоритетних видів спорту
для міста Кіровограда;
надавати допомогу міській організації ветеранів фізичної культури,
спорту та війни в організації і проведенні спортивних заходів;
сприяти підготовці, залученню та використанню волонтерів у сфері
фізичної культури і спорту;
забезпечити фінансування навчально-тренувальних зборів спортсменів,
команд і організацій у всеукраїнських та міжнародних змаганнях (оплата
проживання, харчування, проїзд, бронювання квитків, перевезення багажу,
транспортних послуг, у тому числі придбання пально-мастильних матеріалів,
страхування, оформлення віз, виплата добових, внесок за участь у змаганнях,
медичне обслуговування тощо).
сприяти залученню позабюджетних коштів у розвиток фізичної
культури і спорту.
3. Інформаційно-пропагандистське забезпечення:
удосконалювати систему інформування населення через засоби масової
інформації про позитивний вплив на людину занять фізичною культурою і
спортом;
забезпечувати висвітлення визначних спортивних подій м. Кіровограда
у засобах масової інформації.
VІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Джерелами фінансування Програми є місцевий бюджет, а також інші
джерела, не заборонені законодавством.
Фінансування Програм розвитку фізичної культури і спорту
в м. Кіровограді за 2009 – 2013 роки в тис. грн.
2009 р.
800,0

2010 р.
851,0

2011 р.
497,9

2012 р.
850,0

2013 р.
900,0

Обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету визначається
щороку відповідно до конкретних завдань та реальних можливостей
(додаток до Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді
на 2014 рік додається).

Начальник відділу
фізичної культури та спорту

О. Куценко

Додаток
до Програми розвитку
фізичної культури і спорту
в м. Кіровограді на 2014 рік

Заходи
щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту
в м. Кіровограді на 2014 рік
№
п\п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

1
1

2
3
4
Навчально-тренувальні
Протягом
Відділ
збори з олімпійських та не
року
фізичної
олімпійських видів спорту
культури
з підготовки, участі в
та спорту
обласних, всеукраїнських
та міжнародних змаганнях

2

Навчально-тренувальні
Протягом
Відділ
збори з видів спорту
року
фізичної
для інвалідів з підготовки,
культури
участі
в
обласних,
та спорту
всеукраїнських
та
міжнародних змаганнях

3

Організація і проведення Протягом
Відділ
міських
чемпіонатів,
року
фізичної
кубків,
спартакіад,
культури
турнірів,
присвячених
та спорту
знаменним датам

ФінанРезультат
сове
впроваджензабезпеня
чення
(тис.грн.)
5
6
467,0
Виконання
календарного
плану
спортивних
заходів та
положень
про змагання
60,0
Виконання
Програми та
індивідуальних планів
членів
збірних
команд
України
90,0

Виконання
календарного
плану
спортивних
заходів та
положень
про змагання

1
4

2
3
4
Організація і проведення Протягом
Відділ
року
фізичної
міських заходів міським
центром
фізичного
культури
здоров’я населення «Спорт
та спорту
для всіх» серед колективів
фізичної
культури,
громадських організацій,
ветеранських організацій
за місцем проживання

5
55,0

6
Виконання
календарного
плану
спортивних
заходів

5

Організаційно-технічне та Протягом
року
інформаційне забезпечення

Відділ
фізичної
культури
та спорту

64,0

Забезпечення
виконання
Програми

6

Послуги по забезпеченню Протягом
змагань та навчальнороку
тренувального процесу

Відділ
фізичної
культури
та спорту

40,0

Забезпечення
виконання
Програми

7

Матеріально-технічне
забезпечення Програми

Відділ
фізичної
культури
та спорту

24,0

Забезпечення
виконання
Програми

Протягом
року

800,0

РАЗОМ

Заходи
щодо реалізації Програми «Центральний регіон – 2015»
по будівництву спортивних майданчиків зі штучним покриттям
у м. Кіровограді на 2014 рік
1

Будівництво спортивного
19
майданчика зі штучним вересня
покриттям, комунальний 2014 року
заклад
«Комплексна
дитячо-юнацька спортивна
школа №2 Кіровоградської
міської ради»,
вул. Курганна, 64

Відділ
фізичної
культури
та спорту

420,0

Уведення в
експлуатацію

2

Будівництво спортивного Протягом
майданчика під штучне
року
покриття,
комунальний

Відділ
фізичної
культури

150,0

Виконання
підготовчих
робіт

1

3

заклад
«Навчальновиховне об’єднання № 25
«Загальноосвітня школа
2
І-ІІІ ступенів, природничоматематичний ліцей, центр
позашкільного виховання
«Ліра»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»,
вул. Леваневського, 2-б

3

та спорту,
управління
освіти
4

Відділ
Будівництво спортивного Протягом
року
фізичної
майданчика під штучне
покриття,
комунальний
культури
та спорту,
заклад
«Навчальноуправління
виховне
об’єднання
освіти
«Загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 31 з
гімназійними
класами,
центр дитячої та юнацької
творчості
«Сузір’я»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської
області», вул. Космонавта
Попова, 11-а

5

6

150,0

Виконання
підготовчих
робіт

720,0

РАЗОМ

Заходи
щодо погашення кредиторської заборгованості та виконання
Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді
за 2013 рік
№
п\п

1
1

Зміст заходу

Заходи
Програми

2
щодо

Термін
виконання

3
реалізації Протягом
розвитку
року

Виконавець

Фінансове
забезпечення
(тис.
грн.)

Результат
впровадження

4
Відділ
фізичної

5
394,3

6
Погашення
кредитор-

1
2

фізичної
культури
і
спорту в м. Кіровограді
на 2013 рік

культури
та спорту

2
3
Придбання обладнання і Протягом
предметів довгострокового
року
користування
для
комунальних
закладів
«Комплексні
дитячоюнацькі спортивні школи
№ 1, 2, 3 Кіровоградської
міської ради»

4
Відділ
фізичної
культури
та спорту

РАЗОМ

Начальник відділу
фізичної культури та спорту

ської за
боргованості за
проведені
заходи
5
6
61,5
Забезпечення
(бюджет високоефективним
розвитк
у міста) спортивним
обладнанням
спортивних
шкіл

455,8

О. Куценко

