
 

 

                                                                           проект  

 

від  15.03.2021                                                                                                              №2657 

 

 

 

 

 

Про виконання програми фінансової підтримки  

громадської організації «Бурштинська міська федерація футболу» за 2020 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: 

 

1.Звіт Бурштинської міської федерації футболу відповідно до програми фінансової 

підтримки громадської організації «Бурштинська міська федерація футболу» за 2020 рік 

взяти до відома(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

депутатської комісії (Ігоря Харіва), начальника відділу у справах сім’ї, гендерної 

політики, молоді і спорту Бурштинської міської ради (Марію Козар) та заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів (Володимира Чуйка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                      Василь Андрієшин 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради 

№ _______ від_________ 

Звіт 

Бурштинської міської федерації футболу 

про проведену роботу в 2020 

Передбачено – 120 тис. грн 

Використано – 30 тис. грн 

В плани БМФФ, як і завжди входило багато футбольно-спортивних заходів, але на жаль 

короновірусна пандемія внесла свої корективи. 

- На початку року продовжились змагання з міні-футболу серед ветеранів. 

- Проект UEFA GROW – це дитячі змагання з футболу між школярами. БМФФ 

проводила організацію, суддівство, вручення футбольних м’ячів та маніжок для 

шкіл міста – 7500 грн. 

- В березні разом з відділом молоді і спорту проведено турнір «Весна 2020» - 

1500грн. 

- Літом на міському пляжі провели турнір з пляжного футболу – 4000грн. 

- Ще один турнір, який організувала Анастасія Іваськів.З боку Бурштинської міської 

федерації футболу була надана допомога в підготовці футбольних полів та 

озвучення даного підприємства. 

- У вересні  разом з відділом молоді та спорту проведено міській турнір з міні-

футболу – 1200грн. 

- У зв’язку з тим, що ДТЕК Бурштинська ТЕС заборонила тренерам проводити 

тренування на Бурштинську міську федерацію футболу лягла відповідальність за 

проведення товариських матчів на футбольних майданчиках спортивного 

комплексу: полив, косіння, розмітка стадіону, озвучення для підготовки 

футбольних матчів «Карпати» Галич-Бурштин 

- На жаль відмінили футбольний турнір до Дня Незалежності між депутатами, 

лікарями, вчителями, зате провели футбол серед команд навколишніх сіл та 

м.Бурштин – 3300грн. 

- Провели забезпечення футбольною формою та м’ячами учасників АТО-ООС – 

7000 грн. 

- Виділення фінансової допомоги для участі в змаганнях дитячої футбольної 

команди (тренер П.Куп’як) – 2500грн. 

- У цьому році сума суттєво збільшилась, але і до Бурштина приєдналося ще 18 сіл. 

На зустрічі з старостами, директорами шкіл та вчителями фізкультури ми 

обговорили програму розвитку футболу в Бурштинській територіальній громаді. 

Банківські послуги – 1800грн. 

Залишок на рахунку станом на 01.01.2021р. – 1200грн. 

Голова ревізійної комісії:                                                                       Микола Коробань 

 

Голова БМФФ:                                                                                         Богдан Максимчак 



Пояснювальна записка 

 
до проекту рішення Бурштинської міської ради від  _________ №_______ 
Про виконання фінансової підтримки  громадської організації «Бурштинська міська 

федерація футболу» за 2020 рік. 

 
Обґрунтування прийняття рішення. 

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 фізкультурно-спортивного спрямування «Бурштинська міська федерація 

футболу» переслідує наступні цілі фізично-духовного розвитку молоді Бурштинської 

міської територіальної громади, фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота в 

молодіжному середовищі, фізичне виховання серед населення, зокрема молоді.  
 

Мета прийняття рішення 

Головною метою даного проекту рішення є відзвітувати за використані кошти 

міського бюджету передбачених для громадської організації «Бурштинська міська 

федерація футболу» сприяння розвитку та популяризації футболу в місті  Бурштин та селі 

Вигівка, підвищення ролі масової фізичної культури і спорту, створення додаткових  умов 

для залучення до системних занять фізичною культурою і спортом широких верств 

населення, шкільного юнацтва,  всебічний розвиток особистості, зміцнення здоров’я а 

також максимальної реалізації здібностей спортсменів. 
 

2. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 
Проект рішення сформовано відповідно до законів України  «Про фізичну культуру 

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

самоврядування в Україні». 

 
3. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Фінансування Програми здійснювалась за рахунок коштів міського бюджету на 

2020р. в межах кошторисних призначень, а також надходжень які не суперечать 

законодавству України. Обсяг фінансування Програми визначався, виходячи з конкретних 

завдань Програми та реальних можливостей міського бюджету. 
 

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 

Даний проект рішення передбачає збереження і використання у повній мірі 

потенціалу громадської організації «Бурштинська міська федерація футболу», залучення 

молоді громади до занять фізичною культурою і спортом, організації фізкультурно-

оздоровчої і спортивної роботи громадян, підготовки спортивних резервів та спортсменів 

високого класу. 

 

 

Піготував 

 головний спеціаліст   відділу  у справах сім'ї,  

гендерної політики молоді і спорту       _________________   Галина Олексин 

 


