
 

 
 
 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  16 грудня  2014 року                № 3757 
 
 
Про внесення змін та доповнень до заходів  
Програми розвитку фізичної культури  
і спорту в м. Кіровограді на 2014 рік 
 
 

Керуючись Конституцією України, статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Кіровоградської 
міської ради від 24 квітня 2014 року № 3005 «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 «Про міський 
бюджет на 2014 рік», Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни та доповнення до заходів Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в м. Кіровограді на 2014 рік, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2766, згідно з 
додатком.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту та 
молодіжної політики, з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 
соціально-економічного розвитку, а також на заступника міського голови 
згідно з розподілом функціональних повноважень. 
 
 
Секретар міської ради        І.Марковський 
 
 
 

 
Куценко 24 38 52  

 



 
 
Додаток до рішення   
Кіровоградської міської ради 
16 грудня  2014 року  № 3757 

 
 

Зміни до заходів  
щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту  

в м. Кіровограді на 2014 рік 
 

№ 
з\п 

Зміст заходу Термін 
вико-
нання 

Викона-
вець 

Фінан-
сове 

забезпе-
чення 

(тис.грн) 

Результат 
впрова-
дження 

1 2 3 4 5 6 
1 Навчально-тренувальні 

збори з олімпійських та  не 
олімпійських видів спорту, 
з підготовки, участі в 
обласних, всеукраїнських 
та міжнародних змаганнях 
 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

- 27,0 Виконання 
календарного 

плану 
спортивних 
заходів та 
положень 

про змагання 
 

3 Організація і проведення 
міських чемпіонатів, 
кубків, спартакіад, 
турнірів, присвячених 
знаменним датам 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

- 18,9 Виконання 
календарного 

плану 
спортивних 
заходів та 
положень  

про змагання 
 

5 Організаційно-технічне та 
інформаційне забезпечення 

 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

 

- 49,0 Забезпечення 
виконання 
Програми 

6 Послуги по забезпеченню 
змагань та навчально-
тренувального процесу 

 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

 

- 38,0 Забезпечення 
виконання 
Програми 

7 Матеріально-технічне 
забезпечення Програми 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

- 24,0 Забезпечення 
виконання 
Програми 

 РАЗОМ   - 156,9 
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        Продовження додатка 
Зміни до заходів  

щодо реалізації Програми «Центральний регіон – 2015»  
по будівництву спортивних майданчиків зі штучним покриттям  

у м. Кіровограді на 2014 рік 
1 2 3 4 5 6 
1 Будівництво спортивного 

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

31 грудня 
2014 року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

+ 540,0 Введення в 
експлуатацію 

2 Будівництво спортивного 
майданчика під штучне 
покриття, комунальний 
заклад «Навчально-
виховне об’єднання № 25 
«Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів, природничо-
математичний ліцей, центр 
позашкільного виховання 
«Ліра» Кіровоградської 
міської ради 
Кіровоградської області»,  
вул. Леваневського, 2-б 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 

та 
спорту, 
управлін

ня освіти 

- 150,0 Виконання 
підготовчих 

робіт 

3 Будівництво спортивного 
майданчика під штучне 
покриття, комунальний 
заклад «Навчально-
виховне об’єднання - 
«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 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 

та 
спорту, 
управлін

ня освіти 

- 150,0 Виконання 
підготовчих 

робіт 

 РАЗОМ   + 240,0  
 

 
Начальник відділу 
фізичної культури та спорту                                                             О. Куценко 
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        Продовження додатка 
Доповнення до заходів  

щодо реалізації Програми будівництва спортивних майданчиків  
у м. Кіровограді та інших капітальних видатків на 2014 рік  

за рахунок коштів бюджету розвитку 
№ 
з\п 

Зміст заходу Термін 
вико-
нання 

Викона-
вець 

Фінан-
сове 

забезпе-
чення 

(тис.грн) 

Результат 
впрова- 
дження 

1. Нестандартне спортивне 
обладнання 
 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

+ 99,00 Забезпечення 
спортивним 
обладнанням 

місця 
відпочинку  
та дозвілля 
мешканців 

міста 
2. Придбання обладнання та 

предметів довгострокового 
користування для 
комунальних закладів 
«Комплексні дитячо-
юнацькі спортивні школи 
№ 1, 2, 3 Кіровоградської 
міської ради» 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

+ 104,99 Забезпечення 
високоефек-

тивним 
спортивним 
обладнанням 
спортивних 

шкіл 

3. Капітальний ремонт 
комунальних закладів 
«Комплексні дитячо-
юнацькі спортивні школи 
№ 2, 3 Кіровоградської 
міської ради» 

31 грудня 
2014 року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

+ 248,037 Збереження  
та належне 
утримання 

фізкультурно

-оздоровчих і 
спортивних 
споруд 

4. Нове будівництво котельні 
комунального закладу 
«Комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа 
№ 2 Кіровоградської 
міської ради» 

31 грудня 
2014 року 

Управ-
ління 

капіталь-
ного 
будів-
ництва 

+ 1537,5* Впроваджен

ня заходів із 
енергозбере-

ження 

 РАЗОМ   +1989,527  
 

*  - кошти спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) передбачені по 
управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської ради 
 

 
Начальник відділу 
фізичної культури та спорту                                                             О. Куценко 


