
Додаток № 4

до рішення міської ради

від 09.10.2020 № 7/85-2

№

з/п Витрати на реалізацію, тис.грн.

Держав-

ного

бюджету місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника
значення показника

обласного

бюджету

міський 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ціль 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань  ВПО

20. Фізичне виховання та спорт

3.5.4. Забезпечити

розвиток фізичної

культури і спорту,

популяризацію здо-

рового способу життя та 

1.

Участь  у обласних, 

всеукраїнських та 

міжнародних спортивно-

масових заходах

2020
Управління сім'ї, 

молоді та спорту 
1 000,0 1 000,0

кількість заходів в 

яких  прийнято 

участь

понад 200 заходів

2.

Проведення міських  

спортивно-масових  та 

спортивно-оздоровчих заходах

2020
Управління сім'ї, 

молоді та спорту 
1 500,0 1 500,0

кількість заходів 

проведених в 

місті

5-7 спортивних 

заходів

3.
Оздоровлення дітей-

спортсменів (учнів ДЮСШ)
2020

Управління сім'ї, 

молоді та спорту 
150,0 100,0 50,0

кількість дітей які 

відпочили у 

таборах

65 дітей

4.

Надання фінансової допомоги 

провідним спортсменам 

(стипендії, винагороди)

2020
Управління сім'ї, 

молоді та спорту 
400,0 400,0

кількість осіб 

отримавших 

стипендію

45 осіб

5.
Придбання спортивного 

обладнання та інвентарю 
2020

Управління сім'ї, 

молоді та спорту 
850,0 850,0

кількість одиниць 

придбаного 

обладнання

70 одиниць

6.

Організація громадських 

оплачуваних робіт для 

студентської молоді під час 

літніх канікул та у вільний від 

навчання час

2020
Управління сім'ї, 

молоді та спорту 
172,9 172,9

кількість осіб 

прийнявших 

участь у 

громадських 

роботах

30 осіб

Інші завдання: 

підтримки об’єктів 

комунальної власності 

1 Утримання ДЮСШ 2020
Управління сім'ї, 

молоді та спорту 
5 552,8 5 552,8

утримання 

закладу
1 заклад

2

Утримання міського центру 

фізичного здоров’я населення 

“Спорт для всіх”

2020
Управління сім'ї, 

молоді та спорту 
4 100,9 4 100,9

утримання 

закладу
1 заклад

3

Виготовлення робочого 

проекту з реконструкції СК 

"Олімпієць"

2020
Управління сім'ї, 

молоді та спорту 
300,0 300,0

кількість 

виготовлених 

робочих проектів

1 проект

5
Улаштування вентиляції 

ДЮСШ
2020

Управління сім'ї, 

молоді та спорту 
134,2 134,2

кількість 

встановлених 

рекуператорів

5 одиниць

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста

Термін

виконан-

ня 

у тому числі за рахунок коштів:

Очікуваний  результат

Всього

ВиконавецьЗміст заходу



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6
Виготовлення проєкту 

землеустрою СК "Металург"
2020

Управління сім'ї, 

молоді та спорту 
25,7 25,7

кількість 

виготовлених 

робочих проектів

1 проект

7

Розробка проектно-

кошторисної документації на 

реконструкцію котельної ФОК 

м. Родинське

2020
Управління сім'ї, 

молоді та спорту 
85,0 85,0

кількість 

виготовлених 

робочих проектів

1 проект

9. Всього: 14 271,5 14 121,5 100,0 50,0

Секретар міської ради                                                                                      О. Требушкін 


