
Додаток 1 
до рішення Кіровоградської міської ради  
11  грудня  2012 року  
№ 2110 

 

 
Обсяг фінансування 

заходів щодо реалізації програми "Молодь Кіровограда" на 2012 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 

2201,275  
  1965,915 235,36  

1.1 
заробітна плата (49 штатних 
одиниць) 

1147,70   1100,00 47,70  

1.2 нарахування на заробітну плату 413,62   397,07 16,55  

1.3 

комунальні послуги, в тому числі:  
 

теплопостачання 
водопостачання та водовідведення 
електроенергія  

436,44 
 

  
436,44 

 
  

1.4 

придбання товарів і послуг 
в тому числі:  
матеріали, обладнання та інвентар 
інші послуги 

2012 
рік 

Відділ сім’ ї  
та молоді  

 

58,215 
 
 

  

 

29,405 
 
 

 

28,81 
 
 

 

Організація 
змістовного 
дозвілля, 

профілактика 
злочинності 



 
 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.5. видатки на відрядження 0,593   0 0,593  

1.6. курси підвищення кваліфікації 4,707   3,000 1,707  

1.7. 
придбання обладнання 
довгострокового користування 

40,00    40,00  

1.8. капітальний ремонт приміщень  

2012 
рік 

Відділ сім’ ї  
та молоді  

100,00    100,00  

Організація 
змістовного 
дозвілля, 

профілактика 
злочинності 

2 Загальноміські освітньо-виховні 
та культурологічні заходи 108,220  

 
 108,220   

2.1. Освітньо-виховні заходи 78,872   78,872   

2.1.1. 
організація сезонних громадських 
робіт для учнівської та студентської 
молоді  

74,552   74,552   

2.1.2. 
День вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав 0,800   0,800   

2.1.3. 

спільні заходи та допомога в 
реалізації програм  молодіжних 
громадських  організацій, наукових 
та творчих молодіжних об’єднань  в 
Україні (в т.ч. Молодіжної ради) 

3,020   3,020   

2.1.4. 
правова гра “Чи знаєте ви свої права” 
до Дня прав людини 

0,500   0,500   

2.2. Культурологічні заходи 29,348   29,348   

2.2.1. 
заходи до Дня захисника Вітчизни 
(міський конкурс “Джентльмен-
2012”) 

2,152   2,152   

2.2.2. 
ігри міського чемпіонату КВН серед 
студентських та молодіжниї команд 

3,618   3,618   

2.2.3. 
міський чемпіонат з “Брейн-рингу” 
серед студентських та молодіжних 
команд (осінній та весняний сезони) 

2012 
рік 

Відділ сім’ ї  
та молоді  

1,922   1,922   

Організація 
змістовного 
дозвілля, 
сприяння 
творчій 

самореалізації  
молоді 



 
 

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.2.4. 
підтримка обдарованої та творчої 
молоді  

3,000   3,000   

2.2.5.  заходи до Дня молоді України 9,796   9,796   

2.2.6. 
ХХV міський інтернаціональний 
фестиваль Миру (в рамках заходів до 
Дня міста) 

4,217   4,217   

2.2.7 
поїздка шкільної команди КВН на 
Всеукраїнський фестиваль дитячих 
команд КВН "Жарт-птиця" в м.Одесу  

1,000   1,000   

2.2.8 
молодіжні програми до 
Міжнародного дня студента та 
Всесвітнього дня молоді 

2,987   2,987   

2.2.9 новорічні заходи для молоді  

2012 
рік 

Відділ сім’ ї 
та молоді  

0,656   0,656   

Організація 
змістовного 
дозвілля, 
сприяння 
творчій 

самореалізації  
молоді 

3 Підтримка обдарованої  і 
талановитої молоді 18,90   

 18,90   

3.1. 
іменні стипендії міського голови для 
обдарованої молоді 

18,90   18,90   

3.1.1. 
3 стипендії для студентів вищих 
закладів освіти І – ІІ рівнів 
акредитації по 0,3 тис. грн.   

8,10   8,10   

3.1.2. 
3 стипендії для студентів вищих 
закладів освіти ІІІ – ІV рівнів 
акредитації по 0,4 тис. грн. 

2012 
рік 

Відділ сім’ ї 
та молоді  

10,80   10,80   

Соціальна 
підтримка 
незахищених 
верств 

населення, 
сприяння 
творчій 

самореалізації 
молоді 

ВСЬОГО: 2328,395   2093,035 235,36   

 
 
Начальник відділу сім’ ї та молоді  
Кіровоградської міської ради                    Л.Дорохіна 


