
проект рішення 

 

 
від 23.01. 2020р. № 1959 

 

 

Про виконання  програми фінансової підтримки  

громадської організації «Бурштинська міська 

федерація футболу» за 2019 рік. 

 

 

 Відповідно до ст. 25, 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,, 

відповідно до Закону  України «Про фізичну культуру і спорт», враховуючи рекомендації 

постійної депутатської комісії з питань гуманітарної політики, міська рада 

 

вирішила: 

 

 

 

Звіт відділу у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради про виконання програми 

фінансової підтримки громадської організації «Бурштинська міська федерація футболу» за 

2019 рік взяти до відома 

 

 

Міський голова                                 Роксолана Джура 

 

 

 

 

Підготував                                                                                              Микола Шкарпович 

 

Начальник відділу у справах молоді і спорту                                     Марія Козар 

 

Начальник фінансового відділу                                                            Ольга Петровська 

 

Юридичний відділ                                                                                   ________________  

 

Головний бухгалтер                                                                                Іванна Федунків 

   

Заступник міського голови                                                                     Надія Кицела 

 

Ознайомлений                                                                                          Богдан Максимчак  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

 
до проекту рішення Звіт про виконання програми фінансової підтримки громадської 

організації «Бурштинська міська федерація футболу» за 2019 рік. 

 від  _________ №_______ 

 
Обґрунтування прийняття рішення. 

 

      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. 

 
Мета прийняття рішення 

 

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 та села 

Вигівка у сфері спорту, проведення різного роду заходів, змагань, турнірів тощо, які 

мають на меті популяризувати футбол серед широких мас населення. 
 
2. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

 

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

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

 
3. Фінансово-економічне обґрунтування. 

 

       Фінансування Програми здійснювалося  за рахунок коштів міського бюджету в 

межах кошторисних призначень на 2019 рік. Було передбачено кошти в сумі 30 тис. грн. 

з яких використано на заходи з реалізації даної програми 30 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 Піготував 

 головний спеціаліст  відділу  у справах молоді і спорту 

 Галина Олексин            _________________  

 

 

 

 

 

 



Звіт 

Бурштинської міської федерації футболу  

за використані кошти в 2019 році надані  

Бурштинською міською радою 

 

 

Надходження – 30.000 грн. 

Використання -: 

1. Придбання оргтехніки ( озвучення ) – 10.000 грн 

2. Придбання кубків для нагородження – 8.200 грн 

3. Придбання медалей для нагородження – 2.300 грн 

4. Придбання м’ячів для нагородження – 6.000 грн 

5. Оплата суддям під час змагань – 3.500 гор 

                                  --------------------------------------------- 

                                    Всього використано – 30.000 грн 

 

В 2019 році проведено ряд заходів: 

 

1. Турнір до дня Конституції України 

2. Турнір до дня Незалежності України 

3. Турнір до дня міста Бурштина 

4. Турнір до дня захисника України 

5. Дитячі турніри 

6. Шкіряний м’яч 

7. Турнір серед вулиць та дворів 

 

 

Голова БМФФ                                             Богдан Максимчак 

 

 
 

                                                                                                                                                        


