
                                                                                                                                                                
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 05.03.15.                                                                                                    №13/52-15 

м.Бурштин 

 

 

Про Програму розвитку фізичної  

культури і спорту м. Бурштин  

та с. Вигівка на 2015 рік 

 

Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України від 24.12.1993 № 3808-XII «Про фізичну культуру і спорт», розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 828-р «Про схвалення Концепції 

Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 

2012-2016 роки», врахувавши рекомендації комісії з питань гуманітарної політики, 

міська рада      

                                                    вирішила: 

 

           1. Затвердити Програму  розвитку фізичної культури і спорту м. Бурштин та с. 

Вигівка на 2015 рік згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 

гуманітарної політики В.Василика та Г.Олексин, начальника відділу у справах молоді і 

спорту міської ради. 

 

 

 

                  Міський голова                                                                   П.Курляк 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            

                                                                             Додаток 

                                                                                           до рішення сесії № 13/52-15 

                                                                                                                       від 05.03.15р. 

 

 

Програма 

 розвитку фізичної культури і спорту м. Бурштин та с. Вигівка на 

2015рік 

 

 
ПАСПОРТ 

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту м. Бурштин та с. Вигівка на 2015 рік 

 

Ініціатор розроблення Програми: виконавчий орган міської ради. 

 

Назва нормативних документів про необхідність розроблення Програми:  

Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII «Про фізичну культуру і спорт», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 828-р «Про 

схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2012-2016 роки», Конституція України,  Бюджетний кодекс 

України.  

 

Розробник Програми:  відділ економіки та промисловості виконавчого органу  міської 

ради 

 

Співрозробники Програми: комісія з питань бюджету та економічного розвитку, комісія 

з питань гуманітарної політики. 

 

Відповідальний виконавець Програми: відділ у справах молоді і спорту виконавчого 

органу  міської ради. 

 

Учасники Програми: учні, студенти, жителі м. Бурштин та с. Вигівка, аматори секцій по 

шахматам, тенісу, футбольна команда с.Вигівка, ГО «Хокейний клуб «Бурштин»,  

команда, спортивний клуб «Воїн» (карате-до), молодіжна юнатська секція боксу на базі 

ПК Прометей, секція вільної боротьби, дитячо-юнацька спортивна школа з веслування на 

байдарках і каное,  волейбол (клуб м.Бурштин), волейбольна команда «Західрембуд» та 

інші  фізкультурні осередки. 

 

Термін реалізації Програми:  2015 рік 

 

Фінансування Програми: кошти міського бюджету, інші кошти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

1. Загальні положення. 

          Ефективна соціальна політика щодо всебічного вирішення проблем фізичної 

культури та спорту в місті є можливою лише за умови комплексної взаємодії органів 

влади та громадських фізкультурно-спортивних організацій. 

          Громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування м.Бурштина та 

с.Вигівка, аматори спорту беруть активну участь у розв’язанні проблем фізичної 

культури та спорту, пов’язаних із підготовкою професійних спортсменів, організацією 

змістовного дозвілля, сприяють посиленню соціального захисту спортсменів, 

здійснюють підтримку їх громадської діяльності, тісно співпрацюють з органами влади 

та громадськими волонтерськими структурами.  

    Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та пріоритетних 

напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, 

насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували 

ефективне функціонування галузі в сучасних умовах. 

 

 

2. Мета Програми. 

            Метою Програми є залучення громадських фізкультурно-спортивних осередків та 

секцій м.Бурштина та с.Вигівка  до реалізації  програм з розвитку фізичної культури та 

спорту,  розвитку спорту,  як засобу самореалізації молодих людей через заняття 

спортом, участь у змаганнях, ствердження позитивного іміджу  Бурштина у світовій 

спільноті.  

          Програма передбачає надання фінансової підтримки громадським фізкультурно-

спортивним осередкам та секцій м.Бурштина та с.Вигівка, аматорам спорту, для 

проведення спартакіади школярів з метою  зміцнення фізичного здоров’я населення, 

організації змістовного дозвілля дітей та молоді у вільний від роботи і навчання час. 

 

 

3. Основні завдання Програми: 

 проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх 

навчальних закладах, секціях та фізкультурно-спортивних осередках; 

 збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально–технічної бази, 

поліпшення умов її функціонування, медичне та інформаційне забезпечення; 

 залучення учнівської молоді до занять спортом; 

 підвищення спортивної майстерності учнів секцій; 

 надання підтримки становленню та впровадженню ефективних форм організації 

реабілітаційної та спортивної роботи з особами, які мають уроджені та набуті вади 

фізичного розвитку. 

 

 

4. Фінансове забезпечення Програми. 

            Програма розвитку фізичної культури і спорту  м. Бурштина та с.Вигівка 

реалізується в межах видатків, виділених міським бюджетом на суму – 60,0 тис. грн. для 

проведення спортивних заходів, придбання інвентаря,  форми, обладнання, медичне, 

транспортне, інформаційне, утримання спортивних осередків, поліпшення матеріальної 

бази, а саме: шахмати - 2,0 тис.грн., - футбол (команда с.Вигівка) – 6,0 тис.грн., - теніс – 

5,0 тис.грн.  ГО«Хокейний клуб «Бурштин» - 7,0 тис.грн.,  спортивний клуб «Воїн» 

(карате-до) – 5,0 тис.грн., - молодіжна юнатська секція боксу (ПК Прометей) – 5,0 

тис.грн., секція вільної боротьби – 10,0 тис.грн., - спартакіада школярів – 5,0 тис.грн., 

волейбол (клуб м.Бурштин) – 5,0 тис.грн,  волейбольна команда «Західрембуд» - 10,0 

тис.грн. 



           

Також Програма може включати позабюджетні кошти інвесторів, меценатів, 

громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному 

законодавству України. 

 

     

  5.  Очікувані результати виконання Програми. 

- збільшити кількість громадян залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи; 

- збільшити загальну чисельність школярів, що відвідують дитячо-юнацькі спортивні 

осередки; 

- поліпшити результати виступів збірних команд та окремих спортсменів міста в 

районних, обласних та офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях; 

- створити необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, у тому 

числі серед осіб з уродженими та набутими вадами фізичного розвитку. 

 

 

6.  Організація і контроль за виконанням Програми. 

   Координація діяльності та контроль за виконанням Програми розвитку фізичної 

культури і спорту м.Бурштина та с.Вигівка на 2015 рік покладається на відділ у справах 

молоді і спорту виконавчого органу міської ради та на комісію з питань гуманітарної 

політики за поданням звітності міських спортивних осередків. 

 

 

 

 

 

 

 Заступник  міського голови                                                                                       М.Козар                                                                                    

 


