
№ 

з/п

Завдання Зміст заходів Термін 

виконання

Виконавці Річний обсяг 

фінансування 

(тис.грн)

Фактично 

профінансова

но (тис.грн)

% 

виконанн

я

Інформація про виконання або невиконання

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Створити сприятливі умови для 

забезпечення оптимальної  

рухової активності різних груп 

жінок і чоловіків для зміцнення 

здоров'я з урахуванням 

інтересів, здібностей та 

індивидуальних особливостей 

кожного, утвердження 

спортивного авторитету міської 

ОТГ

1.1. Запровадження в навчальних закладах усіх типів та 

форм власності рухової активності школярів та студентів 

в обсязі не менше 8-12 годин на тиждень

2021 Департамент освіти, управління  

у справах сім’ї,  молоді та спорту 

міської ради,  навчальні заклади І-

ІV рівнів акредитації спільно з 

громадськими організаціями 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості

0,0 0,0

1.2.Передбачення в програмах навчальних закладів усіх 

типів та форм власності навчання дітей та молоді 

плаванню з урахуванням наявної ресурсної бази та 

функціонування місць для навчання плаванню у 

спеціально визначених місцях

2021 Департамент освіти, управління  

у справах сім’ї,  молоді та спорту 

міської ради, спільно з 

федераціями з видів спорту

160,0 0,0 0,0 Через введення протиепідемічних заходів навчання 

дітей плаванню у березні не проводилось

1.3.Залучення жінок і чоловіків різних вікових груп до 

занять фізичною культурою і спортом за місцем 

проживання та відпочинку шляхом організації та 

проведення  фізкультурно-оздоровчих заходів, конкурсів 

тощо

2021 Управління міської ради: у 

справах сім’ї, молоді та спорту, 

культури, департамент освіти 

міської ради спільно з міським 

культурно-спортивним центром, 

підприємствами, установами, 

громадськими організаціями, 

об’єднаннями, фондами тощо

230,0 0,0 0,0 Через введення протиепідемічних заходів 

фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед 

мешканців міста у І кварталі не проводились
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1. Виконання заходів Програми



1.4. Проведення та організація Дня фізичної культури і 

спорту в міській ОТГ та «Ярмарків спорту і здоров’я»

2021 Управління міської ради: у 

справах сім’ї, молоді та спорту,  

культури, департамент освіти 

міської ради, спільно з 

підприємствами, установами, 

громадськими організаціями, 

об’єднаннями, фондами тощо

90,0 0,0 0,0 Заплановано проведення у вересні

1.5.Проведення космічного напівмарафону, спільні 

спортивні заходи з містами-побратимами тощо

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради

480,0 0,0 0,0 Проведення спортивних заходів спільно з містами 

побратимами заплановано на серпень (міжнародний 

турнір з футболу пам'яті Дмитра Рудя). Проведення 

космічного напівмарафону заплановано у вересні

1.6.Проведення  комплексних спортивних ігор та інших 

масових фізкультурно-спортивних заходів серед  

державних службовців, посадових осіб органів  

місцевого самоврядування, депутатів, працівників 

соціальної та побутової сфери тощо

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

спільно з  

установами, громадськими 

організаціями

30,0 0,0 0,0 Проведення міських та участь у обласних і 

Всеукраїнських спартакіадах серед працівників 

органів місцевого самоврядування, інших галузей 

соціальної та побутової сфери заплановано у ІІ-ІІІ 

кварталах

1.7. Популяризація велоруху та спортивного туризму в 

міській ОТГ шляхом організації і проведення змагань та 

масових заходів

2021 Управління міської ради: у 

справах сім’ї, молоді та спорту, 

культури, департамент освіти 

спільно з підприємствами, 

установами, громадськими 

організаціями, об’єднання- ми, 

фондами тощо

60,0 0,0 0,0 Проведення щорічного масового заходу "Велодень" 

заплановано у травні

1.8.Проведення конкурсу-огляду на визначення 

найкращої організації фізкультурно-спортивної роботи в 

навчально-виховних закладах міської ОТГ

2021 Управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

департамент освіти міської ради

16,0 0,0 0,0 Проведення  конкурсу-огляду кращої організації 

фізкультурно-спортивної роботи в навчальних 

закладах міської ОТГ заплановано у жовтні-грудні

1.9.Забезпечення участі військовослужбовців, учасників 

АТО, членів їх сімей, сімей загиблих ветеранів війни, 

представників правоохоронних органів та служб, 

призовної та допризовної молоді у місцевих, обласних,  

всеукраїнських змаганнях з видів спорту, інших масових 

фізкультурно-спортивних заходах

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту, департамент 

освіти 

 міської ради спільно з

 військовими 

формуваннями

20,0 0,0 0,0 Проведення та участь команди міської ОТГ у 

щорічних змаганнях допризовної молоді 

заплановано у травні. Проведення спортивних 

заходів для учасників АТО заплановано у ІІ-ІІІ 

кварталі

1.10.Проведення фізкультурно-спортивних заходів серед 

засуджених, які відбувають покарання у спеціальних 

виховних установах 

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської 

ради спільно з виховними 

установами

3,0 0,0 0,0 Організація спортивних заходів у виправних 

закладах у І кварталі не здійснювалась.



2 Забезпечити розвиток дитячого, 

дитячо-юнацького спорту, 

резервного спорту, спорту 

вищих досягнень, спорту 

ветеранів та спорту 

людей з інвалідністю

2.1.Забезпечення збірних команд міської ОТГ, окремих 

спортсменів з  неолімпійських, олімпійських видів 

спорту та спорту людей з інвалідністю сучасним 

спортивним інвентарем, обладнанням, спортивною 

формою тощо з урахуванням потреб юнаків та дівчат

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради

150,0 53,0 35,0 Придбано 15 комплектів спортивних костюмів для 

вихованців ДЮСШ з волейболу (юнаки), придбано 

50 індивідуальних страхувальних буї для 

проведення змагань з водних видів спорту

2.2.Забезпечення позашкільних закладів спортивним 

обладнанням, формою та інвентарем для розвитку 

неолімпійських та олімпійських видів спорту з 

урахуванням потреб юнаків та дівчат

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради

120,0 0,0 0,0 У І кварталі інвентар та обладнання на 

закуповувалось

2.3. Забезпечення організації та проведення місцевих 

спортивних змагань, участь в обласних та 

всеукраїнських змаганнях збірних команд міської ОТГ та 

окремих спортсменів різних вікових груп з визнаних у 

державі видів спорту, що  включені до програми 

Олімпійських ігор, шляхом харчування спортсменів, 

суддів,  медичного забезпечення, нагородження 

(придбання спортивних нагород: кубків, медалей, 

грамот, рамок для грамот, спортивного обладнання, 

квіткової продукції тощо; придбання канцтоварів, 

захищених носіїв "Токен", флеш носіїв, медикаментів 

(охолоджуючих спреїв), виготовлення поліграфічної 

продукції, оренди спортивних споруд, надання послуг з 

автоперевезення тощо)

2021 Управління міської ради: у 

справах сім’ї, молоді та спорту, 

культури, департамент освіти, 

спільно з навчальними закладами 

І-ІVрівнів акредитації, 

дошкільними, позашкільними 

закладами, установами, 

організаціями, федераціями з 

видів спорту, громадськими 

організаціями фізкультурно-

спортивної спрямованості

720,0 91,6 12,7 Забезпечено проведення 2 міських спортивних 

заходи з олімпійських видів спорту, та забезпечено 

участь спортсменів міської ТГ у 7 змаганнях 

всеукраїнського рівня (1245 людино-днів)

2.4. Забезпечення організації та проведення місцевих 

спортивних змагань, участь в обласних та 

всеукраїнських змаганнях збірних команд міської ОТГ та 

окремих спортсменів різних вікових груп з визнаних у 

державі видів спорту, що  не включені до програми 

Олімпійських ігор, шляхом харчування спортсменів, 

суддів,  медичного забезпечення, нагородження 

(придбання спортивних нагород: кубків, медалей, 

грамот, рамок для грамот, спортивного обладнання, 

квіткової продукції, захищених носіїв "Токен", флеш 

носіїв, тощо; придбання канцтоварів, медикаментів 

(охолоджуючих спреїв), виготовлення поліграфічної 

продукції, оренди спортивних споруд, надання послуг з 

автоперевезення тощо)

2021 Управління міської ради: у 

справах сім’ї, молоді та спорту, 

культури, департамент освіти, 

спільно з навчальними закладами 

І-ІVрівнів акредитації, 

дошкільними, позашкільними 

закладами, установами, 

організаціями, федераціями з 

видів спорту, громадськими 

організаціями фізкультурно-

спортивної спрямованості

500,0 112,2 22,4 Забезпечено проведення 4 міських спортивних 

заходи з неолімпійських видів спорту, та 

забезпечено участь спортсменів міської ТГ у 6 

змаганнях всеукраїнського рівня (1588 людино-

днів)



2.5. Забезпечення організації та проведення місцевих 

спортивних змагань, участь в обласних та 

всеукраїнських змаганнях збірних команд міської ОТГ та 

окремих спортсменів різних вікових груп з визнаних у 

державі видів спорту серед осіб з інвалідністю, шляхом 

харчування спортсменів, суддів,  медичного 

забезпечення, нагородження (придбання спортивних 

нагород: кубків, медалей, грамот, рамок для грамот, 

спортивного обладнання, квіткової продукції тощо; 

придбання канцтоварів, медикаментів (охолоджуючих 

спреїв), виготовлення поліграфічної продукції, оренди 

спортивних споруд, надання послуг з автоперевезення 

тощо)

2021 Управління міської ради: у 

справах сім’ї, молоді та спорту, 

культури,  спільно з 

Житомирським регіональним 

центром "Інваспорт", 

позашкільними закладами, 

установами, організаціями, 

федераціями з видів спорту, 

громадськими організаціями 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості

42,0 0,0 0,0 Спортивні заходи з видів спорту серед осіб з 

інвалідністю у І кварталі не проводились

2.6. Забезпечити створення на базах навчально-виховних 

закладів І-ІУ рівнів акредитації, позашкільних   

навчальних закладах, громадських організацій 

спортивного спрямування збірних команд з видів спорту

2021 Департамент освіти міської ради, 

управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

спільно з навчальними закладами

0,0 0,0 0,0 На базі ЖДУ ім. І.Франка створено команду з 

лижного туризму, яка брала участь у ЧУ, що 

проходив у лютому 2021 року в м.Житомирі

2.7. Забезпечити  проведення  місцевих спортивних ігор 

серед школярів та участь  збірних команд міської ОТГ в 

обласних та всеукраїнських іграх серед школярів

2021 Департамент освіти міської ради, 

управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

спільно з навчальними закладами

70,0 0,0 0,0 Спортивні заходи з видів спорту серед школярів у І 

кварталі не проводились

2.8. Проведення навчально-тренувальних зборів з 

визнаних у державі видів спорту, що включені до 

програми Олімпійських ігор серед спортсменів різних 

вікових груп для підготовки їх до обласних змагань, 

чемпіонатів та Кубків України, Європи, світу, 

спортивних ігор молоді України, юнацьких спортивних 

ігор, багатоступеневих Всеукраїнських ігор серед 

ветеранів спорту

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

спільно з федераціями з видів 

спорту, громадськи- ми 

організаціями фізкультурно-

спортивного спрямування

580,0 105,6 18,2 Проведено 9 НТЗ з олімпійських видів спорту (1106 

людино-днів)

2.9. Проведення навчально-тренувальних зборів з 

визнаних у державі видів спорту, що не включені до 

програми Олімпійських ігор серед спортсменів різних 

вікових груп для  підготовки їх до обласних змагань, 

чемпіонатів та Кубків України, Європи, світу, 

спортивних ігор молоді України, юнацьких спортивних 

ігор, багатоступеневих Всеукраїнських ігор серед 

ветеранів спорту

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

спільно з федераціями з видів 

спорту, громадськи- ми 

організаціями фізкультурно-

спортивного спрямування 

730,0 70,7 9,7 Проведено 6 НТЗ з неолімпійських видів спорту 

(750 людино-днів)



2.10. Проведення навчально-тренувальних зборів  з 

визнаних у державі видів спорту серед осіб з 

інвалідністю для  підготовки їх до обласних змагань, 

чемпіонатів та Кубків України,Європи, світу, 

Спартакіади «Повір у себе»

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

Житомирський регіональний 

центр "Інваспорт",  спільно з 

федераціями з видів спорту, 

громадськими організаціями 

фізкультурно-спортивного 

спрямування

25,0 0,0 0,0 У І кварталі НТЗ з видів спорту серед осіб з 

інвалідністю не проводились

3 Заохочувати  жінок і чоловіків 

різних вікових груп, в тому 

числі дітей та молоді до занять 

фізичною культурою та 

спортом

3.1. Призначення стипендії Житомирського міського 

голови обдарованим та перспективним спортсменам 

міста

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

спільно з ДЮСШ, федераціями з 

видів спорту, громадськими орга- 

нізаціями фізкультурно-

спортивного спрямування

212,0 0,0 0,0 Вручення стипендій кращим спортсменам громади 

заплановано у вересні

3.2. Відзначення  призерів та переможців під час 

проведення у Житомирській міській ОТГ всеукраїнських 

та міжнародних змагань з визнаних у державі видів 

спорту, що включені до програми Олімпійських ігор, що 

не включені до програми Олімпійських ігор, серед осіб з 

інвалідністю, що відносяться до різних вікових категорій

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

спільно з федераціями з видів 

спорту, громадськи- ми 

організаціями фізкультурно-

спортивного спрямування

60,0 11,7 19,5 Придбано подарункові пакети для подальшого 

використання під час відзначення переможців та 

призерів змагань

3.3. Нагородження та преміювання призерів і 

переможців всеукраїнських та міжнародних змагань з 

визнаних у державі видів спорту, що включені до 

програми Олімпійських ігор, що не включені до 

програми Олімпійських ігор серед осіб з особливими 

потребами різних вікових груп та їх тренерів

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

спільно з федераціями з видів 

спорту, громадськи- ми 

організаціями фізкультурно-

спортивного спрямування

419,0 0,0 0,0 Вручення премій кращим спортсменам громади 

заплановано у жовтні-листопаді

3.4. Здійснення разових грошових виплат ветеранам 

спорту

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

105,0 0,0 0,0 Станом на квітень зазначені видатки в бюджеті не 

передбачені

3.5.Надання гранту Житомирського міського голови для 

кращих проектів, розроблених громадськими 

організаціями спортивного спрямування

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

спільно з Житомирським 

регіональним 

центром з фізичної культури і 

спорту інвалідів «Інваспорт», 

громадськими організаціями 

фізкультурно-спортивного 

спрямування

255,0 0,0 0,0 Надання гранту міського голови громадським 

організацям спортивного спрямування заплановано 

у ІІ півріччі

4 Забезпечити галузь 

фізкультурно-оздоровчими та 

спортивними спорудами з 

урахуванням потреб різних 

цільових груп жінок і чоловіків

4.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації, 

реконструкція, будівництво та капітальний ремонт 

спортивних споруд, футбольних полів і майданчиків

2021 Управління капітального 

будівництва, управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту  

міської ради

0,0 0,0 0,0 Фінансування видатків на виготовлення ПКД для 

будівництва нових та реконструкцію існуючих 

спортивних споруд здійснюється відповідно до 

міської цільової програми "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів 

комунальної власності м.Житомира



4.2. Поточний ремонт, утримання спортивних 

майданчиків за місцем проживання, навчання та у місцях 

масового відпочинку населення

2021 Міський культурно-спортивний 

центр Житомирської міської 

ради, СДЮСШОР з футболу 

"Полісся" Житомирської міської 

ради

100,0 0,0 0,0 Поточний ремонт спортивних майданчиків за 

місцем проживання та відпочинку населення у І 

кварталі не здійснювався. 

4.3. Виготовлення проектно-кошторисної документації, 

будівництво палацу спорту (спортивного комплексу)

2021 Управління капітального 

будівництва, управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту  

міської ради

0,0 0,0 0,0 Фахівцями управління капітального будівництва 

міської ради підготовлено необхідні документи 

щодо будівництва палацу спорту (спортивного 

комплексу) для подальшої подачі до 

Мінмолодьспорту з метою можливого отримання 

субвенції з державного бюджету

4.4. Сприяти створенню мережі сучасних спортивних 

центрів та клубів, що надаватимуть фізкультурно-

оздоровчі послуги за місцем проживання, навчання та у 

місцях масового відпочинку населення з урахуванням 

потреб різних вікових груп жінок і чоловіків

2021 Управління міської ради: у 

справах сім’ї, молоді та спорту, 

культури, департамент освіти 

міської ради

0,0 0,0 0,0 Надано консультації та роз'яснення 2 особам, метою 

яких є надання мешканцям міста фізкультурно-

оздоровчих та спортивних послуг (черлідинг, 

кіокушин кан карате)

5 Забезпечити організаційну та 

інформаційно-просвітницьку 

роботу з урахуванням гендерної 

складової щодо популяризації 

здорового способу життя,  

розвитку фізкультурно-

спортивного руху

5.1. Сприяти залученню позабюджетних та 

інвестиційних коштів у розвиток галузі спорту та 

фізичної культури міста

2021 Департаменти міської ради: 

економічного розвитку, бюджету 

та фінансів, освіти, управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту 

міської ради спільно з 

організаціями, підприємствами, 

установами

0,0 0,0 0,0 Через введення пртиепідемічних заходів, через що 

було припинено проведення міських змагань, 

позабюджетні кошти не залучались. 

5.2. Забезпечувати висвітлення спортивних подій та 

заходів з видів спорту, продовжити роботу по пропаганді 

розвитку фізкультурно-спортивного руху із 

застосуванням різних каналів комунікації на основі 

гендерного підходу

2021 Управління міської ради: у 

справах сім’ї, молоді та спорту, 

по зв'язках з громадськістю

90,0 0,0 0,0 У І кварталі проведено процедуру закупівлі послуг з 

трансляції спортивних подій у 2021 році

5.3. Забезпечувати інформаційно-пропагандистську 

роботу з розвитку масового спорту шляхом розміщення 

соціальної реклами, виготовлення довідників, буклетів, 

брошур тощо

2021 Управління міської ради: у 

справах сім’ї, молоді та спорту, 

по зв'язках з громадськістю

40,0 8,0 20,0 Придбано для тренерів та спортсменів міста 

посібники "Алгоритм успіху" за редакцією ЗТУ 

Б.О.Рєвнівцева

6 Підтримка, популяризація та 

розвиток футболу  у міській 

ОТГ

6.1. Утримання спеціалізованої дитячо-юнацької 

спортивної школи олімпійського резерву з футболу 

«Полісся» Житомирської міської ради

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

СДЮСШОР з футболу "Полісся" 

Житомирської міської ради

12925,928 1832,400 14,20 Забезпечено утримання СДЮСШОР з футболу 

"Полісся" Житомирської міської ради 

6.2. Капітальні трансферти комунальному підприємству 

«Футбольний клуб «Полісся» Житомирської міської ради

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

КП «Футбольний клуб «Полісся» 

Житомирської міської ради

5725,00 1215,22 21,23 Поповнено статутний капітал КП "ФК "Полісся" для 

утримання футбольної команди, яка представляє 

міську ОТГ на Всеукраїнському рівні



6.3. Поточні трансферти комунальному підприємству 

«Футбольний клуб «Полісся» Житомирської міської ради

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

КП «Футбольний клуб «Полісся» 

Житомирської міської ради

5100,0 832,0 16,3 Фінансова підтримка КП "Футбольний клуб 

"Полісся" Житомирської міської ради з обласного 

бюджету

7 Фінансова підтримка 

направлена на розвиток ігрових 

видів спорту в міській ОТГ

7.1. Фінансова підтримка направлена на розвиток 

баскетболу в м.Житомирі

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

ГО "Баскетбольний клуб 

Житомир 2000"

500,0 0,0 0,0 Фінансова підтримка баскетбольних команд міста, 

що виступають у чемпіонатах України у І кварталі 

не надавалась

7.2. Фінансова підтримка направлена на розвиток 

футзалу в м.Житомирі

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради

500,0 0,0 0,0 Фінансова підтримка на розвиток футзалу у І 

кварталі не надавалась

7.3. Фінансова підтримка направлена на розвиток 

волейболу в м.Житомирі

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради

0,0 0,0 0,0 Фінансова підтримка на розвиток волейболу у І 

кварталі не надавалась

8 Врахування гендерного підходу 

у розвитку сфери фізичної 

культури і спорту

8.1. Проведення гендерного аналізу представництва 

дівчат/жінок та юнаків/чоловіків у дитячо-юнацьких 

спортивних школах міста, створення гендерних 

паспортів закладів

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

департамент освіти міської ради, 

дитячо-юнацькі спортивні школи

0,0 0,0 0,0 Створення гендерних паспортів дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл міста буде здійснюватись у ІІ 

півріччі

8.2. Організація навчання для адміністрацій та тренерів 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл щодо впровадження 

гендерного підходу у професійну діяльність

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

департамент освіти міської ради, 

дитячо-юнацькі спортивні школи

2,0 0,0 0,0 Забезпечення інформування працівників дитячо-

юнацьких спортивних шкіл щодо впровадження 

гендерного підходу у їх діяльність 

здійснюватиметься у ІІ півріччі

8.3. Проведення гендерного аудиту доступності 

приміщень позашкільних навчальних закладів 

спортивного профілю на предмет відповідності 

стандартам

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

департамент освіти міської ради, 

МКСЦ, дитячо-юнацькі 

спортивні школи

0,0 0,0 0,0 Проведення аудиту доступниості на предмет 

відповідності стандартам у І кварталі не 

здійснювалось

8.4. Передбачення можливості надання спортивних 

послуг онлайн, та придбання за потреби відповідного 

обладнання для тренерського складу

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

департамент освіти міської ради, 

МКСЦ, дитячо-юнацькі 

спортивні школи

У межах 

бюджетних 

признечень

Передбачення ймовірності надання спортивних 

послуг онлайн

8.5. Проведення опитування дівчат та юнаків, їх батьків 

стосовно розвитку нових видів спорту та вдосконалення 

роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

департамент освіти міської ради, 

МКСЦ, дитячо-юнацькі 

спортивні школи

0,0 0,0 0,0 Проведення опитування щодо вдосконалення 

роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл буде 

здійснюватись у ІІ півріччі

8.6. Забезпечення паритетного представлення образів 

жінок/дівчат та чоловіків/юнаків під час створення 

соціальної реклами для залучення мешканців громади 

активним дозвіллям

2021 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради

0,0 0,0 0,0 Враховуватиметься під час створення соціальної 

реклами здорового способу життя

30029,928 4324,420 14,400

24304,928 3109,200 12,800

Загальна потреба в коштах, на виконання заходів по розвитку галузі фізичної культури та спорту у т.ч.

з загального фонду



5725,000 1215,220 21,230зі спеціального фонду та інших джерел фінансування

    Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради                                                                                          І.А. Ковальчук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


