
 

                                                                                                     ПРОЄКТ  № 1441 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» ____________ 20__ року                  № _____ 

 
 

Про внесення змін та доповнення  

до рішення Кропивницької міської  

ради від 02 лютого 2021 року № 87 

«Про затвердження Програми  

розвитку фізичної культури і спорту  

в місті Кропивницькому на  

2021 – 2024 роки» (зі змінами) 

 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 22  

пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 

Внести зміни та доповнення до рішення Кропивницької міської ради            

від 02 лютого 2021 року № 87 «Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в місті Кропивницькому на 2021 – 2024 роки»       

(зі змінами), виклавши заходи щодо реалізації Програми у новій редакції 

згідно з додатком. 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вадим Бебко 35 83 10 



Додаток 

до рішення Кропивницької міської ради

"_____"  _____________  2022 року  № ____ 

Заходи

(нова редакція)

Загальний 

фонд

Спеціаль-ний 

фонд

Загальний 

фонд

Спеціаль-ний 

фонд

Загальний 

фонд

Спеціаль-

ний фонд

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту, спорту інвалідів, міських 

чемпіонатів, кубків, спартакіад, турнірів                                                          

(КПКВК 1115011)

2021   -  

2024 роки

Управління молоді та 

спорту  Кропивницької 

міської ради

1900,0 1900,0 0,0 1056,8 1056,8 0,0 2750,0 2750,0 0,0 2545,5 2545,5 0,0

2

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту, спорту інвалідів, міських 

чемпіонатів, кубків, спартакіад, турнірів                                                            

(КПКВК 1115012)

2021   -  

2024 роки

Управління молоді та 

спорту  Кропивницької 

міської ради

257,7 257,7 0,0 134,0 134,0 0,0 376,0 376,0 0,0 298,5 298,5 0,0

3

Щорічна міська стипендія кращим спорсменам та 

матеріальне заохочення тренерам  м.Кропивницького за 

високі  спортивні досягнення  на офіційних всеукраїнських і 

міжнародних змаганнях.                                                                                                    

(КПКВК 1115062)

2021   -  

2024 роки

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 грошовї винагороди  спортсменам   

переможцям і призерам чемпіонатів Європи та світу 

Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор 

(КПКВК 1115062)

2021   -  

2024 роки

Управління молоді та 

спорту  Кропивницької 

міської ради

350,0 350,0 0,0 247,0 247,0 0,0 157,7 157,7 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 роки

Управління молоді та 

спорту  Кропивницької 

міської ради

28,6 28,6 0,0 30,0 30,0 0,0 80,0 80,0 0,0 111,5 111,5 0,0

6

Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових 

заходів серед населення регіону                                                         

(КПКВК 1115061)

2021   -  

2024 роки

Управління молоді та 

спорту  Кропивницької 

міської ради

41,4 41,4 0,0 70,0 70,0 0,0 80,0 80,0 0,0 77,4 77,4 0,0

7

Облаштування  спортивних локацій з метою реалізації 

соціального проєкту "Активні парки-локації здорової  

України"                                                                                                                

(КПКВК 1115041)

2021 - 

2024 роки

Управління молоді та 

спорту  Кропивницької 

міської ради

158,3 158,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реалізація 

соціального  

проєкту  

"Активні парки-

локації здорової 

України"

ВСЬОГО:
2886,0 2886,0 0,0 1687,8 1687,8 0,0 3593,7 3593,7 0,0 3682,9 3682,9 0,0

Заохочення і 

підтримка 

кращих 

спортсменів та 

тренерів

Місцевого бюджету

Залучення до 

фізичної 

культури та 

масового спорту 

широких верств 

населення

 щодо реалізації  Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті  Кропивницькому на 2021-2024 роки

Результат 

впровадження

№ 

з/п
Зміст  заходу

Термін 

виконання
Виконавець

2023 рік

Місцевого бюджету
Всього за 

рахунок усіх 

джерел 

фінансу-

вання

2021рік

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Всього за 

рахунок усіх 

джерел 

фінансу-

вання

Виконання 

календарного 

плану 

спортивних 

заходів та 

положень про 

змагання

Всього за 

рахунок усіх 

джерел 

фінансування

2022 рік

Місцевого бюджету

Всього за 

рахунок усіх 

джерел 

фінансування

Місцевого бюджету

2024 рік



2  Продовження додатка

Заходи

            (нова редакція)

Загальний 

фонд

Спеціаль-

ний фонд

Загаль-

ний 

фонд

Спеціаль-

ний фонд

Загаль-

ний фонд

Спеціаль-

ний фонд

Загаль-

ний 

фонд

Спеціалний 

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування для комплексних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл № 1, № 2,      

№ 3, № 4                                                                                       

(КПКВК  1115031)

2021 - 

2024 роки

Управління 

молоді та спорту  

Кропивницької 

міської ради

600,0 0,0 600,0 200,0 0,0 200,0 150,0 0,0 150,0 773,9 0,0 773,9

Забезпечення спортивним 

обладнанням спортивних 

шкіл

2

Придбання та встановлення  спортивних 

майданчиків  в рамках реалізації проєктів - 

переможців громадського бюджету                         

м. Кропивницького                                                       

(КПКВК 1115041)

2021 - 

2024 роки

Управління 

молоді та спорту  

Кропивницької 

міської ради

1125,8 0,0 1125,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реалізація проєктів-

переможців громадського 

бюджету м. Кропивницького

3

Капітальний  ремонт адміністративного 

приміщення Комунального закладу Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа №2 за 

адресою: м.Кропивницький, вул.Курганна,64                                     

(КПКВК 1117325)

2021 - 

2024 роки

Управління 

молоді та спорту  

Кропивницької 

міської ради

221,5 0,0 221,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Капітальний ремонт спортивного майданчика 

"Живемо активно" за адресою: 

м.Кропивницький, вул.Лесі Українки,62-а 

(КПКВК 1117325)

2021 - 

2024 роки

Управління 

молоді та спорту  

Кропивницької 

міської ради

130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Будівництво   спортивного стадіону    для 

пляжних видів спорту  за адресою 

вул.Курганна,64                                                  

(КПКВК 1117325)

2021 - 

2024 роки

Управління 

молоді та спорту  

Кропивницької 

міської ради

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 600,0

6

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації для реконструкція стадіону 

"Юність" Комунального закладу "Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 2 КМР" за 

адресою: м.Кропивницький    вул. Курганна, 64                                                                           

(КПКВК 1117325)

2021 - 

2024 роки

Управління 

молоді та спорту  

Кропивницької 

міської ради

240,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Розвиток спортивної 

інфраструктури 

міста,формування сучасної 

мережі спортивних споруд 

доступних до широких верств 

населення

7

Реконструкція стадіону "Юність" комунального 

закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 2 КМР" за адресою: м.Кропивницький    

вул. Курганна, 64                                                                           

(КПКВК 1117363)

2021 - 

2024 роки

Управління 

молоді та спорту  

Кропивницької 

міської ради

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26546,7 0,0 26546,7 25217,0 0,0 25217,0

Розвиток спортивної 

інфраструктури 

міста,формування сучасної 

мережі спортивних споруд 

доступних до широких верств 

населення

ВСЬОГО: 2317,3 0,0 2317,3 200,0 0,0 200,0 26696,7 0,0 26696,7 26590,9 0,0 26590,9

Разом по програмі : 5203,3 2886,0 2317,3 1887,8 1687,8 200,0 30290,4 3593,7 26696,7 30273,8 3682,9 26590,9

№ 

з/

п

Зміст  заходу
Термін 

виконання
Виконавець

2022 рік

Фінансове забезпечення (тис.грн)

Місцевого бюджету

Начальник  управління молоді та спорту   

щодо придбання спортивного обладнання,  будівництва спортивних майданчиків у місті Кропивницькому та інших капітальних видатків на 2021-2024 роки за рахунок коштів бюджету розвитку  

Місцевого бюджету Всього за 

рахунок усіх 

джерел 

фінансу-

вання

2021 рік

Всього за 

рахунок усіх 

джерел фінансу-

вання

2024 рік

Результат впровадження

Всього за 

рахунок 

усіх 

джерел 

фінансу-

вання

Місцевого бюджетуВсього за 

рахунок усіх 

джерел 

фінансу-

вання

Місцевого бюджету

2023 рік

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

Розвиток спортивної 

інфраструктури 

міста,формування сучасної 

мережі спортивних споруд 

доступних до широких верств 

населення



   
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

Управління молоді та спорту 
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022  тел. 35 83 09, 35 83 12 

е-mail: umc@krmr.gov.ua, код в ЄДРПОУ 41844557 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1441  

«Про внесення змін та доповнення до рішення Кропивницької міської ради 

від 02 лютого 2021 року № 87 «Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в місті Кропивницькому на 2021 – 2024 роки» 

(зі змінами) 

 

Проєкт рішення підготовлено відповідно статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

Необхідність розробки даного проєкту рішення виникла у зв’язку з тим, 

що протягом 2022 року до бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади вносилися зміни, здійснювався перерозподіл бюджетних призначень 

по управлінню молоді та спорту, внаслідок чого змінився обсяг фінансування 

на 2022 рік Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті 

Кропивницькому, який відображено в проєкті рішення «Про внесення змін та 

доповнення до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року  

№ 87 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті 

Кропивницькому на 2021 – 2024 роки» (зі змінами). 

Обсяг фінансування на 2023 рік Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в місті Кропивницькому на 2021 – 2024 роки розрахований відповідно 

до бюджетних запитів управління молоді та спорту міської ради. 

Проєкт рішення надається на розгляд постійної комісії міської ради з 

питань бюджету та податкової політики і постійної комісії міської ради з 

питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, культури та спорту. 

Проєкт рішення також вноситься на розгляд виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради. 

 

 

Начальник управління  

молоді та спорту      Вячеслав ГУРСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вадим Бебко 35 83 10 

mailto:umc@krmr.gov.ua


Порівняльна таблиця  до проєкту рішення № 1441
по галузевих програмах на 2022 рік

управління молоді та спорту  Кропивницької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО   Рішенням 

від 02.02.21 № 87 “Про 

затвердження Програми 

розвитку фізичної культури і 

спорту в місті 

Кропивницькому на 2021-2024 

роки" 

ЗМІНИ   

УСЬОГО З 

УРАХУВАННЯМ 

ЗМІН    

1 2 3 4 5

1

Проведення навчально-тренувальних

зборів і змагань з олімпійських видів

спорту, спорту інвалідів, міських

чемпіонатів, кубків, спартакіад, турнірів

(КПКВК 1115011)

2302,3 -1245,5 1056,8

2

Проведення навчально-тренувальних

зборів і змагань з неолімпійських видів

спорту, спорту інвалідів, міських

чемпіонатів, кубків, спартакіад, турнірів

(КПКВК 1115012)

270,0 -136,0 134,0

3

Щорічна міська стипендія кращим

спорсменам та матеріальне заохочення

тренерам м.Кропивницького за високі

спортивні досягнення на офіційних

всеукраїнських і міжнародних змаганнях

(КПКВК 1115062)

150,0 0,0 150,0

4

Одноразова грошова винагорода

спортсменам переможцям і призерам

чемпіонатів Європи та світу,

Олімпійських, Паралімпійських та

Дефлімпійських ігор    (КПКВК-1115062)

27,0 220,0 247,0

5

Проведення фізкультурно-оздоровчих та

спортивно-масових заходів серед

населення регіону  (КПКВК 1115061)

70,0 0,0 70,0

6

Проведення спортивної реабілітації

учасників бойових дій, які брали участь в

АТО та ООС   (КПКВК 1115061)

100,0 -70,0 30,0

УСЬОГО по додатку: 2919,3 -1231,5 1687,8

Зміст  заходів Міської програми  

розвитку фізичної культури  і спорту 

в м.Кропивницькому  на 2022 рік 

Фінансове забезпечення на 2022 рік  за рахунок  фінансування 

загального фонду  (тис. грн)

 Видатки на 2022 рік згідно з РішеннямКропивницької міської ради  від 16.12.21 №1059 “Про 

бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами

№ 

з/п



ЗАТВЕРДЖЕНО   Рішенням 

від 02.02.21 № 87 “Про 

затвердження Програми 

розвитку фізичної культури і 

спорту в місті 

Кропивницькому на 2021-2024 

роки" 

ЗМІНИ   

УСЬОГО З 

УРАХУВАННЯМ 

ЗМІН    

1

Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування для 

комплексних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл №1, №2, №3, №4  

(КПКВК 1115031)

500,0 -300,0 200,0

2

Облаштування спортивних майданчиків 

в центрі міста на виконання реалізації 

проектів-переможців громадського 

бюджету м.Кропивницького                          

(КПКВК 1115041)

250,0 -250,0 0,0

УСЬОГО по додатку: 750,0 -550,0 200,0

1 УСЬОГО по програмі: 3669,3 -1781,5 1887,8

Начальник управління Вячеслав   ГУРСЬКИЙ

Фінансове забезпечення на 2022 рік  за рахунок  фінансування 

спеціального фонду  (тис. грн)

Зміст  заходів будівництва спортивних 

майданчиків у м.Кропивницькому та 

інших капітальних видатків на 2022 

рік за рахунок коштів бюджету 

розвитку

№ 

з/п


