
ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради  
«____» __________ 2015 
 
 

                                                                             Проект  № 15 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від «___» ____________ 2015 року              № ______ 
 
 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської  міської ради  
від 27 січня 2015 року № 3922 
«Про затвердження Програми  
розвитку фізичної культури і 
спорту  в м. Кіровограді  на  
2015 рік 
 
 

Керуючись Конституцією України, статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 

Внести зміни до до рішення Кіровоградської  міської ради від 27 січня  
2015 року № 3922 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури 
і спорту в м. Кіровограді на 2015 рік» згідно з додатком.  
 
 
 
Міський голова        А. Райкович 
 
 
 
Куценко 24 38 52 



Додаток  
до рішення  
Кіровоградської міської ради 
«___» ____________ 2015       
№ ______ 

 

 
Зміни 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 

Заходи 
щодо реалізації міської Програми з енергозбереження та енергоефективності, 

які планується впровадити відділом фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради у 2015 році за рахунок коштів бюджету розвитку 

 

2. Капітальний ремонт 
адміністративного корпусу 
комунального закладу 
«Комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа 
№ 2 Кіровоградської 
міської ради»,                          
вул. Курганна, 64 
 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

- 125,0 Виконання 
міської 

Програми з 
енерго-

збереження 
та енерго-

ефективності 

Заходи 
щодо реалізації Програми будівництва спортивних майданчиків  
у м. Кіровограді на 2015 рік за рахунок коштів бюджету розвитку 

 

1. 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 

+ 125,0 Забезпечення 
високоефек-

тивним 
спортивним 
обладнанням 
спортивних 

шкіл  

 
 
Начальник відділу 
фізичної культури та спорту                                                          О. Куценко 


