
Додаток № 6

до рішення міської ради

від 15.09.2021 № 8/16-5

обласний

бюджет

міський 

бюджет

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

2.3.4. Залучення громадян 

до фізичної ктивності

1 Проведення та участь у 

спортивно-масових заходах

2021 Управління 

сім'ї, молоді та 

спорту 
300,00 300,00

кількість 

проведених заходів

200 заходів

2 Надання фінансової допомоги 

провідним спортсменам міста 

(стипендії)

2021 Управління 

сім'ї, молоді та 

спорту 422,90 422,90

кількість осіб, які 

отримають  

фінансову 

підтримку 

50 чоловік

3 Придбання спортивного 

обладнання та інвентарю для 

спортивних закладів міста 

(ДЮСШ, СК "Металург", ФОК 

м.Родинське,  ПМЦФЗН 

"Спорт для всіх")

2021 Управління 

сім'ї, молоді та 

спорту 
447,40 447,40

кількість одиниць, 

придбаного 

обладнання

8 одиниць

4 Організація громадських 

оплачуваних робіт для 

студентської молоді під час 

літніх канікул та у вільний від 

навчання час

2021 Управління 

сім'ї, молоді та 

спорту 
219,60 219,60

кількість залучених 

осіб

 60 осіб

5 Нагородження переможців та 

учасників спортивних заходів 

та заходів молодіжної 

політики, виплата одноразової 

грошової винагороди

2021 Управління 

сім'ї, молоді та 

спорту 218,66 218,66

кількість 

переможців та 

учасників

6 Утримання ДЮСШ 2021 Управління 

сім'ї, молоді та 

спорту 
7 189,90 7 189,90

утримання закладу 1 об'єкт

7 Утримання Покровського 

міського центру фізичного 

здоров’я населення “Спорт для 

всіх” 

2021 Управління 

сім'ї, молоді та 

спорту 4 731,67 4 731,67

утримання закладу 1 об'єкт

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Ціль 2. Якість житла та людського розвитку

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

Очікуваний 

результат

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста

№               

п/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

13. Фізичне вихованнята спорт

Інші завдання: підтримки 

об’єктів комунальної 

власності 

Держав-

ний

бюджет



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

8 Придбання 

мультифункціональних 

спортивних майданчиків 

(співфінансування)

2021 Управління 

сім'ї, молоді та 

спорту

Департамент 

фінансово-

економічної 

політики та 

управління 

активами

240,00 240,00

кількість одиниць, 

придбаного 

обладнання

5 одиниць

Всього 13 770,13 13 770,13

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту                                              О. Добровольський

Секретар міської ради                                                                                      Н. Іваньо 


