
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

                                     
 

Від 08.04.2015 р.                                                                                       № 20/53-15 

м.Бурштин 

 

Про затвердження Програми 

фінансової підтримки Громадської 

організації БМФФ на 2015 рік. 
 

 

 

  Розглянувши рішення виконкому № 46 від 02.04.2015 р. щодо рекомендацій 

розгляду та затвердження Програми фінансової підтримки Громадської Організації 

БМФФ на 2015 р., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації депутатів, міська рада  

 

                                           вирішила : 

 

1.Затвердити Програму фінансової підтримки ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«БУРШТИНСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ» на 2015 рік. 

            2.Комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку ради                                

( Коцур М.М) подати на розгляд ради пропозиції щодо фінансового забезпечення 

виконання Програми . 

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

гуманітарної  політики В. Василика та заступника міського голови М. Козар. 

 

 

 

                Міський голова                                                     П. Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                        Додаток  

до рішення сесії міської ради 

                                                                                                               № 20/53-15 

                                                                                                                від 08.04.15р. 

 
 

Програма 

фінансової підтримки громадської організації 

«Бурштинська міська федерація футболу» на 2015 рік 
 

    Назва нормативних документів про необхідність розроблення Програми : 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт», стаття 91 Бюджетного кодексу України, 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма. 

 

      Ефективна соціальна політика щодо всебічного вирішення питань розвитку футболу,  

фізичної культури та спорту є можливою лише за умови комплексної взаємодії органів 

влади, місцевого самоврядування  та громадських  організацій. 

      Громадська  організація «Бурштинська міська федерація футболу» фізкультурно-

спортивного спрямування бере активну участь у розв’язанні проблем фізичної культури 

та спорту, організацією футболу в місті та області, змістовного дозвілля, сприяє 

посиленню соціального захисту спортсменів, здійснює підтримку їх громадської 

діяльності, тісно співпрацює з органами місцевого самоврядування та громадськими 

активістами. У своїй діяльності організація керуються Законом України «Про об’єднання 

громадян», «Про фізичну культуру і спорт», іншими законодавчими актами. 

     Програма передбачає надання фінансової підтримки громадській організації 

«Бурштинська міська федерація футболу», яка організовує участь міської футбольної 

команди ФСК «Енергія» в чемпіонаті області, першість чемпіонату міста та навколишніх 

сіл з футболу, сприяє зміцненню фізичного здоров’я населення, запровадження 

здорового способу життя, організації змістовного дозвілля дітей та молоді у вільний від 

роботи і навчання час, самореалізації молодих людей через заняття спортом та участь у 

змаганнях. 

 

2. Мета Програми. 

 

      Метою програми є залучення громадської організації «Бурштинська міська федерація 

футболу» до реалізації програм з розвитку футболу, фізичної культури та спорту, 

виконання завдань щодо розв’язання проблем фізичної культури і спорту, створення 

додаткових умов для залучення до систематичних занять фізичною культурою і спортом 

широких верств населення, розвитку спорту вищих досягнень як засобу самореалізації 

молодих людей і утвердження позитивного іміджу  міста Бурштин у сфері спорту. 

 

3. Завдання Програми. 

 

      Завдання Програми полягає у реалізації державної політики у сфері фізичної 

культури і спорту та наданні фінансової підтримки громадській організації 

«Бурштинська міська федерація футболу», як одній з виконавців. 

      Фінансова підтримка здійснюється з урахуванням : 

- відповідності запланованих заходів громадської організації пріоритетам 

державної політики у сфері фізичної культури та спорту; 

- актуальності та соціальної спрямованості заходів, що здійснюються громадською 

організацією; 



- детальних розрахунків та обґрунтувань, поданих громадською організацією за 

кожним напрямком використання бюджетних коштів. 

 

       Кошти міського бюджету використовуються громадською організацією «Бурштинська 

міська федерація футболу»,   для : 

      -    організації змагань з весняного кубку  міста з футболу (за участю команд 

навколишніх населених пунктів) ; 

      -       організації змагань з першості  міста з футболу (за участю команд навколишніх 

населених пунктів) ; 

      -    організації змагань з осіннього кубку  міста з футболу (за участю команд 

навколишніх населених пунктів) ; 

      -      організації змагань з розіграшу Суперкубку  міста з футболу (за участю команд 

навколишніх населених пунктів) ; 

      -       придбання для нагородження учасників та переможців: подяки, грамоти, кубки, 

суперкубок, цінні подарунки учасникам; 

      -           придбання спортінвентаря; 

      -           здійснення статутної діяльності; 

-       виконання завдань, визначених міською радою. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми. 

 

       Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету на 2015 

рік в сумі 26 000,00 грн. Обсяг фінансування Програми визначається, виходячи з 

конкретних завдань Програми та реальних можливостей міського бюджету. 

             Детальні напрямки використання бюджетних коштів Програми : 

-  Два кубки, медалі і грамоти, загальна сума 5 000 грн.; 

-  Суперкубок, медалі і грамоти  -  2 500 грн.; 

-  Першість міста: малі кубки (1,2,3 місця), медалі (1,2,3 місця), грамоти та грошова 

винагорода – загальна сума 5 000 грн.;   

-  Форма для  команди міста (стара частина та інший спортінвентар: сітки на ворота 2 

шт., м’ячі 10 шт., кутові та суддівські прапори 6 шт.); 

-  Канцелярські товари  - 300 грн. 

                                     В С Ь О Г О    :    26 000,00 грн. 

 

5. Очікувані результати виконання Програми. 

 

             Збереження і використання у повній мірі потенціалу громадської організації 

«Бурштинська міська федерація футболу», для залучення молоді міста до занять фізичною 

культурою і спортом , організації фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи громадян, 

підготовки спортивних резервів та спортсменів високого класу. 

            Розвиток та популяризація футболу в місті  через організацію спортивних змагань 

серед  представників регіону громадською організацією «Бурштинська міська федерація 

футболу». 

 

 

 

 

 

Голова Бурштинської міської федерації футболу                                  З. Савчак 

 

 

 

 

 

 


