
Додаток  
до Програми розвитку  
фізичної культури  і спорту  
в м. Кіровограді на 2015 рік 

 
 

Заходи 
щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту  

в м. Кіровограді на 2015 рік 
 

№ 
п\п 

Зміст заходу Термін 
виконан-

ня 

Викона-
вець 

Фінан-
сове 

забезпе-
чення 

(тис.грн.) 

Результат 
впроваджен-

ня 

1 2 3 4 5 6 
1. Проведення навчально-

тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських 
видів спорту, спорту           
інвалідів, міських 
чемпіонатів, кубків, 
спартакіад, турнірів 
 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

817,3 Виконання 
календарного 

плану 
спортивних 
заходів та 
положень 
про змагання 

2. Проведення навчально-
тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських 
видів спорту, спорту           
інвалідів, міських 
чемпіонатів, кубків, 
спартакіад, турнірів 
 

Протягом 
року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

158,0 Виконання 
календарного 

плану 
спортивних 
заходів та 
положень 
про змагання  

 РАЗОМ   975,3  

 
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 
 

1. Капітальний ремонт 
системи теплопостачання 
та опалення комунального 
закладу «Комплексна 
дитячо-юнацька спортивна 
школа № 3 Кіровоградської 
міської ради»: стрілецького 
тиру, вул. Ушакова, 3-б та 
адміністративного корпусу, 
вул. Віктора Чміленка, 31 

До  
1 жовтня 
2015 року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

620,0 Виконання 
міської 

Програми з 
енерго-

збереження 
та енерго-
ефективності 



 2 
        Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 6 
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 

370,0 Виконання 
міської 

Програми з 
енерго-

збереження 
та енерго-
ефективності 

 РАЗОМ   990,0  
 

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

 

1 2 3 4 5 6 
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 

192,0 Забезпечення 
високоефек-
тивним 

спортивним 
обладнанням 
спортивних 
шкіл  

2. Придбання нестандартного 
спортивного обладнання для 
облаштування спортивних 
майданчиків за місцем 
проживання 
 

Квітень – 
вересень 
2015 року 

Відділ 
фізичної 
культури 
та спорту 

 

59,0 Забезпечення 
місць 

відпочинку         
і дозвілля 
мешканців 
міста 

нестандарт-
ним 

спортивним 
обладнанням 

 РАЗОМ   251,0  
 
 
 
Начальник відділу 
фізичної культури та спорту                                                          О. Куценко 


