УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26 січня 2018 року
м. Бурштин

№ 07/44-18

Про затвердження
міської цільової соціальної програми
«Розвитку фізичної культури і спорту в
м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки»

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» Закону України від 24.12.1993 № 3808-XII «Про фізичну культуру і спорт»,
Конституції України, Бюджетного кодексу України, з метою створення належних умов
для повноцінного відпочинку і оздоровлення дітей та молоді міста, врахувавши
рекомендації комісій з питань бюджету та економічного розвитку, з питань гуманітарної
політики, міська рада
вирішила:
1. Затвердити міську цільову соціальну програму «Розвитку фізичної культури і
спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки».
2. Координацію роботи за даною Програмою покласти на відділ у справах молоді і
спорту Бурштинської міської ради (Козар М.С.).
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з гуманітарної політики (Мазур І.М.) та начальника відділу у справах
молоді і спорту Бурштинської міської ради (Козар М.С.).

Міський голова

Роксолана Джура

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 26.01.2018 № 07/44-18

Програма розвитку фізичної культури і спорту м. Бурштин та с. Вигівка на 20182021 роки
ПАСПОРТ

Програма розвитку фізичної культури і спорту м. Бурштин та с. Вигівка на 20182021 роки.
1. 1
Відділ у справах молоді і спорту Бурштинської
Ініціатор розроблення програми
.
міської ради
2. 3
Відділ у справах молоді і спорту Бурштинської
Розробник програми
.
міської ради
3. 5Відповідальний виконавець
Відділ у справах молоді і спорту Бурштинської
. програми
міської ради
 спортивні гуртки, секції м.Бурштин та
Учасники програми
с.Вигівка;
4. 6

відділ
освіти і науки Бурштинської міської
.
ради:
.
5. 7
Термін реалізації програми
 2018-2021 роки.
.
 Кошти бюджету Бурштинської міської ради;
6. 8
 обласного бюджету;
Джерела фінансування
.
інших джерел не заборонених чинним
законодавством.
Загальний обсяг фінансових
7. 9ресурсів, необхідних для
. реалізації програми, всього:

2018р. – 100 тис.грн.
2019р. – 250 тис.грн.
2020р. – 500 тис.грн.
2021р. – 550 тис.грн.

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.
Програма передбачає надання фінансової підтримки громадським фізкультурноспортивним 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.
 оновлення
матеріально–технічної бази, поліпшення умов функціонування
спортивних гуртків та секцій міста;
 залучення учнівської молоді до занять спортом;
 підвищення спортивної майстерності учнів секцій;
 проведення комплексу спортивних заходів до відзначення державних свят та свят
регіонального значення;
 нагородження та відзначення кращих спортсменів та тренерів подарунками,
призами за підсумками діяльності у 2018-2021 роки ;
 сприяння участі спортсменів в обласних, всеукраїнських спортивних змаганнях та
забезпечення їх відрядження;
 організація транспортного обслуговування груп дітей та молоді для участі у
змаганнях різних рівнів;

 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 на 2018
рік реалізується в межах видатків, виділених міським бюджетом на суму – 100 тис. грн.
(згідно додатку № 1) та із внесенням змін до нього для проведення спортивних заходів,
придбання інвентаря, форми, закупівля грамоти, подяки та інших заохочувальних
матеріалів, придбання професійної переносної акустичної системи для належної
організації та проведення спортивних заходів міста, проведення спортивних змагань для
осіб, які мають вроджені та набуті вади фізичного розвитку, транспортне перевезення
учасників спортивних гуртків і секцій для проведення активного відпочинку, транспортне
перевезення спортсменів для участі в змаганнях, а також оплата відрядження учнів
спортивних гуртків міста для забезпечення їх участі у різного рівня спортивних змагань,
поліпшення матеріальної бази, нагородження та відзначення кращих спортсменів та
тренерів за підсумками діяльності наприкінці року, закупівля води, канцтоварів,
обладнання та супровідних матеріалів для належної організації спортивних змагань,
проведення спортивного табору, оплата послуг постачання готових страв для подій
(спортивні змагання, тематичні конференції, семінари та зустріч делегацій).
Розподіл коштів здійснюється згідно підсумків по Рейтинговій таблиці поточного
року.
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 2018-2021 роки, покладається на відділ у
справах молоді і спорту виконавчого органу міської ради (Козар М.С.) та на комісію з
питань гуманітарної політики (Мазур І.М.), за поданням звітності міських спортивних
осередків.
Начальник відділу у справах молоді і спорту
Бурштинської міської ради

М.С.Козар

