
 

 

 

 

Проект рішення 

Про «Програму фінансової підтримки та розвитку 

авіамодельного гуртка міста Бурштин на 2016 рік» 

 

 

 Керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації комісії з питань гуманітарної політики, міська рада 

вирішила: 

1. Затвердити програму фінансової підтримки та розвитку авіамодельного гуртка міста 

Бурштин на 2016 рік(додається). 

2. Рішення Бурштинської міської ради № 18/04 – 15 від 24 грудня 2015 р. вважати таким, що 

втратило чинність 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Н.Ю. Кицелу, голову комісії з питань гуманітарної політики  І.М. Мазур 

 

 

 

Міський голова                                                                  Роксолана Джура 

  



                                                                                                                                  Додаток 

                                                                                                                                  до рішення міської ради 

                                                                                             №                 від   

 

 

Програма фінансової підтримки та  розвитку  

авіамодельного гуртка міста Бурштин  

на 2016 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. 

 

Авіамоделювання – поширений вид технічної творчості. Це одне з улюблених занять учнівської 

молоді, масовий технічний вид спорту, що допомагає знайомитися зі світом авіації. Ефективна 

соціальна політика щодо всебічного вирішення питань розвитку авіамодельного спорту,  є 

можливою лише за умови комплексної взаємодії органів влади, місцевого самоврядування  та 

громадських  організацій. 

 Авіамодельний гурток міста Бурштин бере активну участь у  спортивно-масових заходах 

міста чим підвищує популяризацію авіамодельного спорту серед молоді міста, 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 розвиток авіамодельного гуртка в м.Бурштин,який бере участь в 

чемпіонаті України, сприяє організації змістовного дозвілля дітей та молоді у вільний від роботи і 

навчання час, самореалізації молодих людей  

та участь у змаганнях. 

 

2. Мета Програми. 

 

      Метою програми є залучення молоді міста до творчого розвитку, до реалізації програм з 

розвитку авіамоделізму, створення додаткових умов для залучення молоді до систематичних 

занять авіамодельного гуртка широких верств населення та дітей шкільного віку, збереження і 

використання у повній мірі потенціалу авіамодельного гуртка м.Бурштин» як засобу 



самореалізації молодих людей і утвердження позитивного іміджу  міста Бурштин та села Вигівка у 

сфері спорту. 

 

3. Завдання Програми. 

 

      Завдання Програми полягає у реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту 

та наданні коштів для придбання спортивного інвентарю та необхідного матеріалу для 

авіамодельного гуртка м.Бурштин як одній з виконавців програми. 

       Кошти програми використовуватимуться авіамодельним гуртком для : 

      - придбання спортивного інвентарю та необхідних матеріалів з метою участі авіамодельного 

гуртка змаганнях згідно календарного плану на 2016 в сумі 5000грн. 

      -      виконання додаткових завдань, визначених міською радою. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми. 

 

       Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету на 2016 рік в 

сумі 5 (п’ять тисяч) грн.  

 

5. Очікувані результати виконання Програми. 

 

             Збереження і використання у повній мірі потенціалу дитячої молоді м. Бурштин для 

залучення до занять авіамодельним спортом, покращення матеріально-спортивного інвентарю для 

роботи авіамодельного гуртка в м. Бурштин. 

            Розвиток та популяризація авіамодельного спорту в місті  через організацію спортивних-

масових заходів із залученням до показових виступів даного гуртка.  

 

 

 

Начальник відділу 

у справах молоді і спорту      М.С.Козар 

 


