
 

 

                                                                                   
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 22 лютого 2019 року                                                                                             № 22/68-19 

м.Бурштин 

 

Про виконання міської цільової соціальної програми 

«Розвитку фізичної культури і спорту в  

м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2018 рік 

 

 

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

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

комісій з питань бюджету та економічного розвитку, з питань гуманітарної політики, 

міська рада 

вирішила: 

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

програми “Розвитку фізичної культури і спорту в м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2021 

роки» за 2018 рік взяти до відома. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                             Роксолана  Джура  

 

 

 

 
  

 

 



Звіт 

про виконання Міської цільової соціальної програми ««Розвитку фізичної культури і 

спорту м. Бурштин і с. Вигівка на 2018 рік» 

 

На реалізацію програми в 2018 -передбачено кошти в сумі 100 000 грн. + 8820 (cпецфонд) 

Використано – 92 038, 70 грн 

 

№ п. 

п 

Дата Учасники № 

розпоряд

ження 

Захід Місце 

проведення 

1.  19.01. ГО «Свобода» 

Відділ молоді і 

спорту 

 

_ 

Йорданські купання Бурштинське 

водосховище 

2.  26.01. Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

Відділ освіти і 

науки 

 

_ 

робочазустріч по 

питанніорганізації 

Шкільний турнір з 

футзалу «Кубок «Ураган»  

в м. Бурштин. 

Бурштинська 

ЗОШ №2 

3.  28.01. Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

ВК «Зелені 

Дракони» 

- Чемпіонатобласті з 

волейболу І тур 

середветеранських 

команд. 

спортзал 

ПК 

«Прометей» 

4.  11.02. ВК «Зелені 

Дракони» 

- Чемпіонатобласті з 

волейболу ІІ тур 

середветеранських команд 

м. Галич 

5.  14.02. Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

Відділ освіти і 

науки 

Міська 

Федерація з 

футболу 

- Відкриття 

міськогошкільноготурніру 

з футзалу «Кубок НФК 

«Ураган» 

Спортзал 

Бурштинськог

о 

енергетичног

о коледжу 

ІФНТУНГ 

6.  18.02. Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

ВК 

«Західрембуд» 

- Чемпіонатобласті з 

волейболу середчоловіків 

спортзал 

ПК 

«Прометей» 

7.  17-18.02. Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

Авіамодельний 

гурток 

 І Етап кубка України 

присвячений героям 

Небесної сотні 

м.Київ 

8.  01.03. Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

ВК 

«Західрембуд» 

 

№78 від 

01.03.201

8р. 

 м.Бурштин 

9.  05.03. Відділ  у 

справах молоді 

№86 від 

05.03.201

Закупівля необхідного 

спортивного інвентаря 

 



і спорту 

СК «Воїн» 

8 

10.  березень Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

№112 від  

19.03.201

8 

Придбання акустичної 

апаратури для проведення 

спортивних заходів в місті 

м.Бурштин 

11.  27.03. Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

№131 від 

27.03.201

8 

Закупівля форми для 

команди Бурштинської 

міської ради з метою 

належного проведення 

спортивних заходів. 

м. Бурштин 

12.  01-30.04. Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

Відділ освіти і 

науки 

№149 від 

06.04.201

8р. 

Проведення на території 

міста місячника «Спорт 

для всіх» 

м. Бурштин 

13.  05.04. Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

НФК 

«Бурштин» 

№147 від 

05.04.201

8р. 

Закупівля спортивного 

інвентаря для НФК 

«Бурштин» 

м. Бурштин 

14.  13.04. Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

Відділ освіти і 

науки 

№151 від  

10.04.201

8р. 

Участь Бурштинської 

команди в футбульних 

змаганнях «Шкіряний 

м’яч» 

м.Івано-

Франківськ 

15.  14-15.04. Авіамодельний 

гурток 

№116  

Від20.03.

2018 

ІІ етап Кубка світу м.Світава 

(Чехія) 

(зайняли- 

ІІмісце) 

16.  16.04. Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

Відділ освіти і 

науки 

№139 від  

03.04.201

8р. 

Проведення спортивно-

оздоровчого заходу 

«Руханка» 

м.Бурштин, 

пл.Героїв 

УПА 

17.  19.04. Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

ФК «Євробуд» 

с.Вигівка 

№167 від  

19.04.201

8р. 

Забезпечення спортивним 

інвентарем футбольної 

команди «Євробуд» 

с.Вигівка 

 

18.  20.04. Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

Відділ освіти і 

науки 

КСС 

№159 від  

17.04.201

8р. 

Організація спортивного 

заходу «Свято тенісу» 

м.Бурштин 

КСС 

19.  05-06.05. Авіамодельний 

гурток 

- ІІІ етап кубку України 

 «Кубок свободи» 

м.Тернопіль 

20.  17-18.05. Авіамодельний 

гурток 

- IV етап Кубка світу 

«Кубок Болгарії» 

м.Київ 

21.       

22.  16-17.06 Авіамодельний 

гурток 

- Участь в чемпіонаті 

України 

м.Київ 



23.  15.05.201

8 

СК «Воїн» 

Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

 

 

№180 від 

25.04.201

8р. 

Проведення в місті 

спортивного заходу 

«Майстер-клас із 

самозахисту» 

ПК 

«Прометей» 

24.  01.06.201

8р. 

Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

 

№224 від 

15.05.201

8р. 

Проведення в місті 

спортивного флеш-мобу з 

нагоди відзначення Дня 

захитсу дітей 

 

Площа позаду 

ПК 

«Прометей» 

25.  01.06.201

8р. 

Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

Відділ освіти і 

науки 

 

№251 від 

31.05.201

8р. 

Проведення в місті 

Всеукраїнського 

олімпійського дня 

КСС 

26.  28.05 

2018 
Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 
Бурштинська 

ДЮСШ 

 

№244 

Від 

25.05.2018

р. 

Спортивні змагання на 

байдарках та каное На 

першість ДЮСШ  

 

Веслувальна 

база ДЮСШ 

27.  9-10.06 

2018 

Бурштиновий 

хижак 2018 

№242 від 

24.05.2018

р. 

Риболовні змагання хижої 

риби з човна 

Бурштинська 

водойма 

28.  24.06 

2018 

«Бурсотка» №284 

Від 

18.06.2018

р. 

Веломарафон 

100 км. 

Маршрут 

Бурштин-

Журавно-

Ходорів-

Бурштин 

29.  28.06 

2018 
Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 
КСС 

№293 

Від 

20.06.2018

р. 

Міський турнір з міні-

футболу прсвяченй 

Дню Конституції України 

 

КСС «Бу ТЕС» 

30.  28.06 

2018 
Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 
 

№ Шаховий турнір прсвяченй 

Дню Конституції України 

ПК 

«Прометей» 

31.  15.09.2018 Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 
Молодіжна рада 

м.Бурштин 

ДТЕК 

№393 

Від 

07.09.2018 

Проведення в місті 

спортивного заходу 

Бурштинська10 

м.Бурштин 

32.  07-

09.11.2018 
Відділ  у 

справах молоді 

і спорту 

Федерація 

футболу міста 
 

№ 513 

Від  

05.11.2018

р. 

Проведення міських змагань 

з футболу «Шкіряний м’яч» 

 

КСС 

33.  02-

04.11.2018

р. 

ВК 

«Захімрембуд» 

 ЧемпіонатУкраїниІІліга м.Сокаль 

34.  18.11.2018

р 
ВК №542  

Від 

Проведенння чемпіонату 

області з волейболу 

Спортзал ПК 

«Прометей» 



«Захімрембуд» 16.11.2018

р. 

 

 

Виконавець програми : відділ у справах молоді і спорту       

 

Начальник відділу                              _______________________                          Козар М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


