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ЗАХОДИ 
щодо реалізації Програми розвитку культури і туризму в м. Кіровограді на 2014 рік 

Міський бюджет 
(тис. грн) 

№ 
з/п 

Найменування Термін 
виконання 

Відповідальний за 
виконання 

Орієнтовний обсяг 
фінансування 

(тис. грн) 

Всього 
(тис. грн) 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд (бюджет 
розвитку) 

Позабюджетні 
кошти (власні 
надходження) 

(тис. грн) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. Збереження та розвиток мережі закладів культури, забезпечення їх сучасною матеріальною базою 
 

1.1 Поповнення бібліотечних фондів для 
бібліотек централізованої бібліотечної 
системи 

2014 рік Відділ культури і 
туризму   

38,8 38,8 _ 14,8 24,0 

1.2 Придбання музичних інструментів та 
звукопідсилювальної апаратури 

2014 рік Відділ культури і 
туризму   

55,6 55,6 _          5,6 50,0 

1.3 Придбання комп’ютерної техніки для 
установ культури 

2014 рік Відділ культури і 
туризму   

94,6 94,6 _ 37,6 57,0 

1.4 Заміна опалювального котла на твердому 
паливі у бібліотеці – філії №10 

2014 рік Відділ культури і 
туризму   

10,0 10,0 _ 10,0 - 

1.5 Реставрація Військово-меморіального 
кладовища та виготовлення облікової 
документації 

2014 рік Відділ культури і 
туризму   

60,0 60,0 _ 60,0 - 

1.6 Встановлення протипожежних дверей 
(сертифікованих) в школах естетичного 
виховання дітей 

2014 рік Відділ культури і 
туризму 

16,9 16,9 _ - 16,9 

1.7 Встановлення теплових лічильників в 
школах естетичного виховання дітей № 3 
та № 4 

2014 рік Відділ культури і 
туризму 

40,0 40,0 _ 40,0 _ 
 

1.8 Придбання зимових костюмів для 
міського професійного духового оркестру 

2014 рік Відділ культури і 
туризму 

54,0 54,0 _ 54,0 _ 
 

 1.9  Інформатизація виконавчих органів ради 2014 рік Відділ культури і 
туризму 

18,8 18,8 _ 18,8 _ 
 

ІІ. Організація проведення масових заходів з культурного обслуговування населення 
2.1 Організація та проведення масових 

заходів, спрямованих на розвиток та 
підтримку культури, згідно з календарним 
планом 

2014 рік Відділ культури і 
туризму  

 
143,5 

 
143,5 

 
143,5 

 

 
_ 

 
_ 



 2 
Міський бюджет 

(тис. грн) 
 

№ 
з/п 

Найменування Термін 
виконання 

Відповідальний за 
виконання 

Орієнтовний обсяг 
фінансування 

(тис. грн) 

Всього 
(тис. грн) 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд (бюджет 
розвитку) 

Позабюджетні 
кошти (власні 
надходження) 

(тис. грн) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.2 Утримання творчих колективів міста 2014 рік Відділ культури і 

туризму  
2911,8 

 
2911,8 

 
2911,8 

 
_ _ 

2.3 Погашення кредиторської заборгованості по 
проведенню культурно-масових заходів у                     
2013 році 

2014 рік Відділ культури і 
туризму  

162,1 162,1 162,1 _ _ 

  
Разом по відділу культури і туризму 

Кіровоградської міської ради: 
 

   
3606,1 

 
 
 

 
3606,1 

 
 
 

 
3217,4 

 
 
 

 
240,8 

 
 
 

 
147,9 

 
ІІІ. Капітальні ремонти закладів культури 

3.1 110201 „Бібліотеки”  2014 рік Управління 
капітального 
будівництва 

 
410,0 

 
410,0 

  
410,0 

 

 
_ 

3.2 110202 „Музеї і виставки”  2014 рік Управління 
капітального 
будівництва 

436,0 
 
 

436,0 
 
 

 
 
 

436,0 
 

_ 

3.3 110204 „Палаци і будинки культури, клуби 
та інші заклади клубного типу” 

2014 рік Управління 
капітального 
будівництва 

120,0 120,0  120,0 _ 

3.4 110205 „Школи естетичного виховання 
дітей” 

2014 рік Управління 
капітального 
будівництва 

620,0 620,0  620,0 _ 

 Всього по управлінню капітального 
будівництва: 

 

  1586,0 1586,0  1586,0 _ 

 
 
Начальник відділу  культури і туризму                                                                                           А. Назарець 
 
 


