
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 02 липня 2015 року                № 4218 
 
 
Про внесення змін та доповнень до  
заходів щодо реалізації Програми  
розвитку фізичної культури і спорту  
в м. Кіровограді на 2015 рік 
 
 

Керуючись Конституцією України, статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3941 «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 «Про міський 
бюджет на 2015 рік» та від 28 квітня 2015 року № 4092 «Про внесення змін 
до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899  
«Про міський бюджет на 2015 рік», Кіровоградська міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 

Внести зміни та доповнення до заходів щодо реалізації Програми 
розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2015 рік, 
затвердженої  рішенням Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 
№ 3922,  згідно з додатком.  
 
 
Секретар міської ради        І. Марковський  
 
 
 
 
 
Куценко 24 38 52 



Додаток до рішення 
Кіровоградської міської ради 
02 липня 2015 року  
№ 4218 

 
 

Зміни та доповнення до заходів  
щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури  

і спорту в м. Кіровограді на 2015 рік 
 

№ 
з\п 

Зміст заходу Термін 
виконан-

ня 

Викона-
вець 

Фінан-
сове 

забезпе-
чення 

(тис. грн) 

Результат 
впроваджен-

ня 

3. Завершення будівництва 
спортивного майданчика зі 
штучним покриттям, 
комунальний заклад 
«Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 2 
Кіровоградської міської 
ради», вул. Курганна, 64, у 
т.ч. погашення кредиторської 
заборгованості за 2014 рік              
в сумі 492,086 тис. грн  
(спеціальний фонд) 
 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

+ 502,0 Введення в 
експлуатацію 
спортивного 
майданчика 

4. Погашення кредиторської 
заборгованості, яка 
утворилася станом на               
01 січня 2015 року 
(загальний фонд) 
 

Лютий 
2015 року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

+ 55,142 Виконання 
календарного 

плану 
спортивних 
заходів  

 

 РАЗОМ   + 557,142 
 

 

 
 
 
Начальник відділу 
фізичної культури та спорту                                                          О. Куценко  


