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І. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Фізична культура і спорт є суттєвим елементом гармонійного виховання
дитини. Нині надзвичайно актуальною є проблема незадовільного здоров’я
дітей і молоді. Недостатність фізичної активності через надмірне захоплення
комп’ютером та іншими електронними гаджетами призводить до різних
хронічних захворювань. За результатами досліджень українських вчених,
90% випускників шкіл мають відхилення у стані здоров’я. Тому одним із
першочергових завдань міської влади є підтримка розвитку фізичної культури і
спорту як найбільш економічно вигідного і ефективного шляху профілактики
захворювань.
Головними проблемами розвитку галузі фізичної культури і спорту міста
Кропивницького є:
низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення
галузі (спеціалізовані спортивні споруди, сучасне обладнання, інвентар);
відсутність сучасної мережі фізкультурно-оздоровчих та спортивних
закладів;
недостатнє фінансове забезпечення підготовки та участі спортсменів
міста у змаганнях різного рівня;
низький рівень престижності професії тренера-викладача та інструктора з
фізичної культури і спорту;
недостатньо налагоджена система матеріально-технічного та кадрового
забезпечення підготовки спортсменів високого класу.
ІІ. Мета і завдання Програми
Метою реалізації цієї Програми є:
визначення та забезпечення реалізації першочергових і перспективних
заходів, спрямованих на формування розвитку фізичної культури та спорту на
демократичних і гуманістичних засадах;
створення належних умов для розвитку фізичної культури і спорту в місті
Кропивницькому;
формування у населення навиків здорового способу життя, сприяння
фізичному розвитку дітей і молоді;
залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та
спортом, покращення здоров’я мешканців міста;
формування позитивного іміджу міста в Україні та світі.
Основні завдання Програми:
забезпечити об’єднання зусиль у розвитку фізичної культури та спорту
зацікавлених державних, громадських і приватних організацій, широких верств
населення;
сформувати у населення сталі традиції та мотивації до фізичного
виховання і спорту як важливих чинників забезпечення здорового способу
життя;
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удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних і
повноцінних занять фізичною культурою та спортом за місцем їх проживання,
навчання, роботи та в місцях масового відпочинку;
удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;
удосконалити систему формування та підготовки збірних команд з видів
спорту;
сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;
удосконалити управління сферою фізичної культури і спорту шляхом
створення умов для зростання ролі громадських та приватних організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості;
забезпечити будівництво сучасних спортивних споруд, належне їх
обладнання та використання за підтримки міської ради.
ІІІ. Характерні тенденції та основні показники розвитку галузі
фізичної культури та спорту за 2017 - 2020 роки
У місті Кропивницькому в 2017 - 2020 роках збережена інфраструктура
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів та забезпечено
функціонування спортивних споруд. Сучасний стан фізичної культури і спорту
та структура галузі знаходиться на належному рівні.
У м. Кропивницькому діють 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл різного
підпорядкування, 2 спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи
олімпійського резерву, школа вищої спортивної майстерності та дитячоюнацька футбольна школа Академія футбольного клубу «Зірка», в яких
займаються фізичною культурою і спортом 4,1 тис. дітей, що становить близько
16 % від загальної кількості дітей шкільного віку. Безпосередньо
підпорядковані міській раді (із вищезазначеного переліку) 4 дитячо-юнацькі
спортивні школи, в яких займаються 2100 дітей.
Із вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста працюють
207 тренерів-викладачів, із яких 130 є штатними працівниками. 37 тренерів
мають вищу тренерську категорію, 10 Заслужених тренерів України, 11 осіб –
заслужені працівники фізичної культури і спорту України.
За чотири роки в спортивних закладах міста підготовлено:
21 майстра спорту України міжнародного класу;
129 майстрів спорту України;
430 кандидатів у майстри спорту України;
503 спортсмени І розряду.
134 учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста є членами збірних
команд України або кандидатами до збірних з різних видів спорту.
Протягом 2017 – 2020 років для потреб дитячо-юнацьких спортивних
шкіл придбано спортивний інвентар на загальну суму 2023,5 тис. грн, зокрема:
татамі для боротьби дзюдо, 20 спортивних велосипедів, 6 спортивних
пневматичних пістолетів, інший дрібний інвентар.
У 2018 році придбано мікроавтобус для відділення велосипедного спорту
вартістю 891,0 тис. грн.
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З метою належного утримання фізкультурно-оздоровчих і спортивних
споруд вжито ряд заходів. Так, у 2018 році завершено капітальний ремонт
стрілецького тиру КДЮСШ № 3, в якому облаштовано електричне автономне
опалення, нову покрівлю, централізоване водопостачання та водовідведення,
санвузли, роздягальні, мультимедійний тир. На виконання ремонтних робіт з
міського бюджету загалом профінансовано 2798,6 тис. грн.
У 2018 – 2019 роках за кошти міського бюджету виконано капітальний
ремонт спортивної зали КДЮСШ № 2. Загальна вартість ремонтних робіт
склала 2895,0 тис. грн.
Виготовлена проєктно-кошторисна документація на реконструкцію
футбольного стадіону «Юність» КДЮСШ № 2. На дані цілі профінансовано
1374,0 тис. грн. Проєкт подано для реалізації за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку в 2021 – 2022 роках.
Кропітка робота щодо розвитку дитячо-юнацького спорту приносить
вагомі результати. Кропивницькі спортсмени стабільно демонструють високі
результати на всеукраїнських змаганнях, а також гідно представляють наше
місто й Україну на найпрестижніших світових спортивних форумах.
Так, у 2017 році в місті Самсун (Туреччина) проходили ХХІІІ літні
Дефлімпійські ігри. Участь у головних змаганнях чотириріччя для спортсменів
з вадами слуху брали 4 представники м. Кропивницького: Ірина Терещенко та
Дарина Тарасенко (плавання), Сергій Фомін та Олександр Костик (кульова
стрільба). Кропивницькі атлети завоювали 13 нагород.
У 2018 році в місті Буэнос-Айрес (Аргентина) проходили ІІІ літні
Юнацькі Олімпійські ігри. До складу юнацької збірної України входили двоє
представників нашого міста. У стрибках у висоту кропивничанин Олег
Дорощук завоював бронзову медаль. У змаганнях зі скелелазіння Ярослав Ткач
посів у підсумку почесне 11 місце.
У 2019 році вихованець КДЮСШ № 1 Ярослав Ткач став чемпіоном світу
зі скелелазіння серед школярів і переміг у Європейському молодіжному Кубку.
Його одноклубник Геннадій Тимофєєв завоював 3 срібні медалі чемпіонату
Європи з гирьового спорту та став чемпіоном світу серед чоловіків. На
чемпіонаті світу з плавання серед спортсменів з вадами слуху вихованки
КДЮСШ № 1 Ірина Терещенко і Дар’я Тарасенко завоювали 11 срібних
нагород, а Андрій Деревинський став бронзовим призером чемпіонату світу з
паралімпійського плавання. Представниця КДЮСШ № 2 Владислава Лягаєва
впродовж року виборювала нагороди чемпіонату Європи, чемпіонату та Кубку
світу з таеквон-до ІТФ. Кропивничанин Вадим Велков переміг на Кубку
Європи з дзюдо серед юніорів.
У 2020 році у зв’язку з поширенням у світі гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було скасовано
чемпіонати Європи і світу з видів спорту, а проведення XXXII Літніх
Олімпійських ігор та XVI літніх Паралімпійських ігор в Токіо перенесено на
2021 рік.
Загалом за чотири роки спортсмени міста завоювали 29 нагород різного
ґатунку на чемпіонатах світу, 60 раз перемагали та ставали призерами на
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чемпіонатах
Європи,
237
разів виборювали звання чемпіонів України,
здобули 59 золотих медалей на Кубках України.
Переможцям і призерам найбільш масштабних офіційних міжнародних
змагань і їх тренерам у 2017 – 2019 роках виплачена одноразова грошова
винагорода на загальну суму 1200,0 тис. грн.
За ініціативи міського голови запроваджена щорічна стипендія кращим
спортсменам і матеріальне заохочення тренерам м. Кропивницького, на виплату
яких з міського бюджету у звітному періоді профінансовано 180,0 тис. грн.
З метою залучення до масового спорту широких верств населення спільно
з міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» щороку в
м. Кропивницькому проводиться біля 200 спортивних змагань, фізкультурнооздоровчих і спортивно-масових заходів, у яких беруть участь майже 20 тисяч
мешканців і гостей міста, зокрема:
чемпіонати та Кубки України з легкої атлетики, велоспорту, спортивної
гімнастики, боксу, скелелазіння, футболу, бейсболу, баскетболу, софтболу,
гандболу;
традиційні всеукраїнські турніри з баскетболу, пам`яті тренера Віктора
Дубіна; з художньої гімнастики «Квітка України»; з боксу, пам’яті Заслуженого
тренера України Віктора Зверєва; з дзюдо, присвячений Дню військової
розвідки України; з велоспорту, пам'яті Заслуженого тренера України Сергія
Симоненка; з футболу, пам`яті колишнього гравця і спортивного директора
футбольного клубу «Зірка» Андрія Куценка;
чемпіонати міста й області з різних видів спорту.
З кожним роком все більшої популярності набувають спортивно-масові
заходи: «Олімпійський день», «Батько, мати, я – спортивна сім'я», «Велодень»,
«Олімпійське літо», спортивно-масові заходи для дітей на майданчиках за
місцем проживання і відпочинку населення. За сприяння управління освіти
щороку проводиться більше 30 «Олімпійських днів здоров’я» зі школярами,
а протягом вересня - жовтня в загальноосвітніх і дошкільних навчальних
закладах відбуваються «Олімпійські уроки» та «Олімпійський тиждень».
У місті Кропивницькому функціонують 552 спортивні об’єкти, зокрема:
11 футбольних полів, 2 стадіони, 72 спортивні зали, 95 приміщень для занять
фізкультурно-оздоровчою роботою, плавальний басейн, льодова ковзанка,
366 спортивних майданчиків, із них за місцем проживання та в місцях масового
відпочинку громадян – 173, у т.ч. 15 зі штучним покриттям.
Протягом 2017 – 2020 років збудовано 18 і модернізовано 5 спортивних
майданчиків. На дані цілі використано з міського бюджету біля 3000,0 тис. грн.
Зокрема, в 2019 році на умовах співфінансування з державного і міського
бюджетів збудовано мультифункціональний майданчик зі штучним покриттям
у мікрорайоні Стара Балашівка, загальною вартістю 1500,0 тис. грн.
У 2020 році за кошти міського бюджету збудовано майданчик для
мініфутболу зі штучним покриттям на території гімназії імені Олени Журливої
та виконано реконструкцію майданчика для мініфутболу зі штучним покриттям
у КДЮСШ № 2. На виконання робіт профінансовано 1704,8 тис. грн.

7

ІV. Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2021–2024 роки
Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:
1. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:
фізичне виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійнотехнічної та вищої освіти;
спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку
населення;
виробнича фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;
фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів;
сприяння розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових
дій, які брали участь в АТО й ООС.
2. Розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та
дефлімпійського спорту.
Основним напрямком реалізації Програми є виконання Календарних
планів спортивно-масових заходів на 2021 – 2024 роки, які формуються на
основі річних календарних планів профільного міністерства, управління молоді
та спорту обласної державної адміністрації та федерацій з олімпійських і
неолімпійських видів спорту.
До річних календарних планів спортивно-масових заходів міста
Кропивницького входять чемпіонати та кубки міста, участь спортсменів у
всеукраїнських і міжнародних змаганнях, заходи за місцем проживання,
«Олімпійські дні здоров'я» в закладах загальної середньої освіти, заходи з
нагоди державних свят, визначних і пам’ятних дат, Дня міста тощо. Календарні
плани коригуються протягом року при формуванні уточнених планів
спортивно-масових заходів на кожен місяць. Критерієм використання коштів
Програми є забезпечення проведення міських чемпіонатів, кубків, спартакіад,
турнірів, з метою формування збірних команд міста для участі в обласних
спортивних іграх. Переможці чемпіонатів області мають можливість взяти
участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів. Всі етапи змагань
проводяться на підставі наказів підрозділів з питань фізичної культури та
спорту відповідного рівня згідно з окремими положеннями щодо заходів. У всіх
турнірах беруть участь кращі спортсмени, які стали переможцями та призерами
змагань на попередньому етапі.
З метою посилення соціального захисту спортсменів і тренерів, інших
учасників спортивних заходів, створення їм належних умов для підготовки та
участі у державних і міжнародних змаганнях для збірних команд міста та
провідних спортсменів організовуються навчально-тренувальні збори, під час
яких проводиться більша кількість тренувань із посиленим навантаженням,
спортсмени забезпечуються харчуванням, додатковим харчуванням, медиковідновлювальними засобами та виробами медичного призначення.
Таким чином, основним критерієм використання коштів Програми на
фінансування участі спортсменів у всеукраїнських і міжнародних змаганнях є
спортивні результати та досягнення, продемонстровані спортсменами на
відбіркових етапах міських і обласних змагань.
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V. Шляхи і засоби розв’язання проблеми
Найоптимальнішим варіантом розв'язання проблеми розвитку галузі
фізичної культури і спорту є комплексний підхід, який передбачає:
сприяння створенню та функціонуванню спортивних клубів, спортивних
секцій у закладах загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти;
сприяння створенню, в тому числі із залученням приватних інвестицій,
мережі сучасних спортивних організацій, центрів та клубів різних форм
власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги
за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
сприяння створенню та діяльності спортивних клубів і спортивних секцій
за місцем роботи громадян;
будівництво у міських парках і скверах сучасних спортивних містечок
(бігові та вело доріжки, міні-корти, ігрові та тренажерні майданчики тощо);
будівництво та модернізація сучасних спортивних майданчиків за місцем
проживання громадян, у тому числі із залученням інвестиційних коштів;
сприяння наданню на пільгових умовах спортивних споруд для
організацій (незалежно від форм власності) з метою здійснення фізкультурнооздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів, учасників бойових дій, які
брали участь в АТО й ООС, обладнання цих споруд спеціальним інвентарем;
проведення спортивних змагань та спортивних заходів серед людей з
інвалідністю;
сприяння співпраці закладів загальної середньої освіти з дитячоюнацькими спортивними школами щодо проведення тренувань та відбору
найбільш обдарованих дітей для системи дитячо-юнацького спорту;
забезпечення ефективної роботи міських комплексних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, що знаходяться в комунальній власності міста;
підвищення кваліфікації тренерів-викладачів з видів спорту;
впровадження взаємовигідної співпраці дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та спортивних клубів щодо підготовки і передачі спортсменів;
проведення міських спортивних ігор серед школярів та молоді,
забезпечення участі збірних команд міста в обласних змаганнях;
створення провідним спортсменам і їх тренерам належних умов для
підготовки до всеукраїнських і міжнародних змагань, надання допомоги щодо
вирішення побутових питань;
передбачення
додаткового
адресного
фінансування
провідних
спортсменів міста для якісної підготовки та участі у змаганнях міжнародного
рівня, а саме: додаткове харчування, медико-відновлювальні заходи та
придбання необхідного спортивного обладнання й інвентарю;
щорічне підведення підсумків спортивного року за участю міського
голови, визначення кращих спортсменів і тренерів, вручення щорічної міської
стипендії кращим спортсменам і матеріального заохочення тренерам міста
Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і
міжнародних змаганнях;
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фінансування навчально-тренувальних зборів спортсменів, команд і
організацій, їх участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях (оплата
проживання, харчування, проїзд, бронювання квитків, перевезення багажу,
транспортних послуг, у тому числі придбання пально-мастильних матеріалів,
страхування, оформлення віз, виплата добових, внесок за участь у змаганнях,
медичне обслуговування тощо);
залучення позабюджетних коштів у розвиток фізичної культури і спорту.
VІ. Обсяги та джерела фінансування
Джерелами фінансування Програми є міський бюджет, а також інші
джерела, не заборонені законодавством.
Обсяги фінансування Програми визначаються відповідно до конкретних
завдань, реальних можливостей та Заходів Програми, що додаються.
VІІ. Очікувані результати виконання Програми
У результаті успішного виконання цієї Програми очікується:
збільшення кількості дітей і молоді, залучених до регулярних занять
спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах;
запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих,
реабілітаційних і спортивних послуг для різних груп населення;
збільшення кількості громадян міста Кропивницького, які активно
займаються фізичною культурою та ведуть здоровий спосіб життя;
покращення здоров’я мешканців міста;
збільшення кількості сучасних спортивних майданчиків, доступних для
користування мешканцями міста;
формування широкої мережі сучасних спортивних споруд для масового
спорту та спорту вищих досягнень;
підвищення ефективності роботи комплексних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, що знаходяться в комунальній власності міста, покращення їх
матеріального та фінансового забезпечення;
підвищення фахового рівня та кваліфікації тренерів-викладачів з видів
спорту;
створення спортсменам міста належних умов для підготовки та участі у
всеукраїнських і міжнародних змаганнях.
VІІІ. Відповідальність за виконання Програми
Відповідальність за виконання Програми покладається на управління
молоді та спорту Кропивницької міської ради.
Начальник управління
молоді та спорту

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

Додаток до рішення
Кропивницької міської ради
02 лютого 2021 року № 87

Заходи
щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки
Фінансове забезпечення (тис. грн)

№
з/п

1

Зміст заходу

2

Термін
виконання
(роки)

2022 рік

2023 рік

Місцевого бюджету

Місцевого бюджету

Місцевого бюджету

Всього за
рахунок усіх
джерел
фінансування

Загальний
фонд

Всього за
рахунок усіх
джерел
Спеціаль-ний
фінансуфонд
вання

Всього за
рахунок усіх
джерел
Загальний Спеціаль-ний фінансуфонд
фонд
вання

2024 рік

Місцевого бюджету

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього за
рахунок усіх
джерел
фінансування

Результат
впровадження
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2021 2024

Управління молоді
та спорту
Кропивницької
міської ради

1900,0

1900,0

0,0

2300,0

2300,0

0,0

2300,0

2300,0

0,0

2495,0

2495,0

0,0

2

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
неолімпійських видів спорту, спорту інвалідів, міських
чемпіонатів, кубків, спартакіад, турнірів
(КПКВК 1115012)

2021 2024

Управління молоді
та спорту
Кропивницької
міської ради

257,7

257,7

0,0

290,0

290,0

0,0

290,0

290,0

0,0

300,0

300,0

0,0

Виконання
календарного
плану
спортивних
заходів та
положень про
змагання

3

Щорічна міська стипендія кращим спорсменам та
матеріальне заохочення тренерам м.Кропивницького за
2021 високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і
2024
міжнародних змаганнях.
(КПКВК 1115062)

Управління молоді
та спорту
Кропивницької
міської ради

150,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

4

Виплата одноразової грошової винагороди спортсменам
переможцям і призерам чемпіонатів Європи та світу,
Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор
(КПКВК 1115062)

2021 2024

Управління молоді
та спорту
Кропивницької
міської ради

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

5

Проведення спортивної реабілітації учасників бойових дій,
які брали участь в АТО та ООС
(КПКВК 1115061)

2021 2024

Управління молоді
та спорту
Кропивницької
міської ради

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

6

Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових
2021 заходів серед населення регіону
2024
(КПКВК 1115061)

Управління молоді
та спорту
Кропивницької
міської ради

70,0

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

2877,7

2877,7

0,0

2910,0

2910,0

0,0

2910,0

2910,0

0,0

3615,0

3615,0

0,0

1

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту, спорту інвалідів, міських
чемпіонатів, кубків, спартакіад, турнірів
(КПКВК 1115011)

ВСЬОГО:

3

Виконавець

2021рік

Заохочення і
підтримка
кращих
спортсменів та
тренерів

Залучення до
фізичної
культури та
масового спорту
широких верств
населення

Продовження додатка

2

Заходи
щодо придбання спортивного обладнання, будівництва спортивних майданчиків у місті Кропивницькому та інших капітальних видатків на 2021-2024 роки за рахунок коштів бюджету розвитку
Фінансове забезпечення (тис.грн)
2021 рік
№
з/
п

Зміст заходу

1

2

Термін
виконання
(роки)

Виконавець

3

2022 рік

Місцевого бюджету

2023 рік

2024 рік

Місцевого бюджету
Місцевого бюджету
Всього за
Всього за
рахунок усіх
рахунок усіх
джерел
джерел
ЗагальСпеціальЗагальСпеціальфінансуфінансуний
ний фонд
ний фонд ний фонд
вання
вання
фонд

Всього за
рахунок усіх
джерел фінансування

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2021 2024

Управління
молоді та спорту
Кропивницької
міської ради

600,0

0,0

600,0

600,0

0,0

600,0

600,0

0,0

Придбання та встановлення спортивних
майданчиків у рамках реалізації проєктів 2021 2 переможців громадського бюджету
2024
м. Кропивницького
(КПКВК 1115041)

Управління
молоді та спорту
Кропивницької
міської ради

849,2

0,0

849,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Будівництво критого спортивного
майданчика з місцями для глядачів для
3
пляжних видів спорту
(КПКВК 1117325)

2021 2024

Управління
молоді та спорту
Кропивницької
міської ради

2021 2024

Управління
молоді та спорту
Кропивницької
міської ради

Придбання обладнання та предметів
довгострокового користування для
1 комплексних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл № 1, № 2, № 3, № 4
(КПКВК 1115031)

Реконструкція стадіону "Юність"
комунального закладу "Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 2
4 Міської ради міста Кропивницького"
за адресою: м.Кропивницький
вул. Курганна, 64
(КПКВК 1117363)

0,0

0,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

Всього за
рахунок
усіх
джерел
фінансування

Місцевого бюджету
Результат впровадження

Загальний
фонд

Спеціалний
фонд

14

15

16

17

600,0

600,0

0,0

600,0

Забезпечення спортивним
обладнанням спортивних
шкіл

0,0

0,0

0,0

0,0

Реалізація проєктівпереможців громадського
бюджету м. Кропивницького

0,0

Розвиток спортивної
інфраструктури міста,
формування сучасної мережі
спортивних споруд,
доступних широким
верствам населення
Розвиток спортивної
інфраструктури міста,
формування сучасної мережі
спортивних споруд,
доступних широким
верствам населення

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

0,0

15000,0

15000,0

0,0

15000,0 15000,0

0,0

15000,0

ВСЬОГО:

1449,2

0,0

1449,2

16200,0

0,0

16200,0

15600,0

0,0

15600,0

15600,0

0,0

15600,0

Разом по програмі :

4326,9

2877,7

1449,2

19110,0

2910,0

16200,0

18510,0

2910,0

15600,0

19215,0 3615,0

Начальник управління молоді та спорту

Вячеслав Гурський

15600,0

