
 
 

Додаток  
до Програми розвитку фізичної культури і 
спорту в м. Кіровограді на 2013 рік 

 
 

 

Заходи 
щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту  

в м. Кіровограді на 2013 рік 
 

№ 
п/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 

480,0 Виконання 
календарного 

плану 
спортивних 
заходів та 

положень про 
змагання 

2. Навчально-
тренувальні збори 
з видів спорту для 

інвалідів з 
підготовки, участі 

в обласних, 
всеукраїнських та 

міжнародних 
змаганнях  

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

65,0 Виконання 
Програми та 

індивідуальних 
планів членів 
збірних команд 

України 

3. Організація і 
проведення 
міських  

чемпіонатів, 
кубків, спартакіад, 

турнірів 
присвячених 

знаменним датам 

Протягом 
року  

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

90,0 Виконання 
календарного 

плану 
спортивних 
заходів та 

положень про 
змагання 
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Продовження додатка  
до Програми розвитку фізичної культури і 
спорту в м. Кіровограді на 2013 рік 

 
1 2 3 4 5 6 
4. Організація і 

проведення 
міських заходів 
міським центром 
фізичного здоров’я 
населення «Спорт 
для всіх» серед 

колективів 
фізичної культури, 

громадських 
організацій, 
ветеранських 
організацій за 

місцем 
проживання 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

67,0 Виконання 
календарного 

плану 
спортивних 

заходів 
 
 

5. Навчально-
оздоровчі збори  
спортсменів 

ДЮСШ міста в 
канікулярний 

період 

Червень-
серпень 

2013 року  

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 
ДЮСШ 
міста 

100,0 Забезпечення 
оздоровлення 

210 
спортсменів 
ДЮСШ міста 

6. Організаційно-
технічне та 

інформаційне 
забезпечення 

Протягом  
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

33,9 Забезпечення 
виконання 
Програми 

 7. Послуги по 
забезпеченню 
змагань та 
навчально-

тренувального 
процесу 

Протягом  
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

40,0 Забезпечення 
виконання 
Програми 

8. Матеріально-
технічне 

забезпечення 
Програми 

Протягом  
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

24,1 Забезпечення 
виконання 
Програми 

 РАЗОМ   900,0  
 
Начальник відділу  
фізичної культури та спорту        О. Куценко 


