
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 березня 2021 року                                                                                      № 24/10-21 

м.Бурштин 

  

 

 

Про виконання міської цільової  

соціальної програми «Розвитку фізичної  

культури і спорту в м. Бурштин та с. Вигівка  

на 2018-2021 роки» 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 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 2020 рік взяти до відома (відповідно до Додатку). 
 

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 30.03.2021 № 24/10-21 

 

 

Звіт 

про виконання Міської цільової соціальної програми  

«Розвитку фізичної культури і спорту м. Бурштин і с. Вигівка за 2020 рік» 

 

На реалізацію програми в 2020 -передбачено кошти в сумі 200 000 грн.  

Використано – 27 400 грн. 

 

Дата Учасники № 

розпорядження 

Захід Місце 

проведення 

04.02.2020 Відділ освіти і 

науки 

Відділ молоді і 

спорту 

№37 від 

04.02.2020р. 

Змагання з футзалу 

Кубок НФК «Ураган» 

м. Бурштин 

12.02.2020 Відділ у справах 

молоді і спорту 

№55 від  

11.02.2020р 

Спортивне свято – 

нагородження юних 

спортсменів за 

підсумками 2019 року 

БК Т.Г.Шевченка 

м.Бурштин 

11.03.2020 Відділ молоді і 

спорту 

№137 від  

11.03.2020р 

Міський турнір з міні-

футболу «Весна 2020» 

Спортзал ПК 

«Прометей 

21.02.2020 Відділ освіти і 

науки 

Відділ молоді і 

спорту 

№80 від 

19.02.2019р. 

ІІ етап обласного 

турніру з футзалу Кубок 

НФК «Ураган» 

Спортзал 

Бурштинського 

енергетичного 

коледжу 

Щомісячно Відділ молоді і 

спорту 

 Заняття фізичною 

культурою з молоддю з 

обмеженими 

можливостями Центру 

по роботі з дітьми та 

молоддю з інвалідністю 

БО "БФ "Карітас парафії 

священномученика 

Йосафата міста 

Бурштин" 

Спортзал ПК 

«Прометей» 

м.Бурштин 

(окрім періоду 

пандемії) 

09.07.2020 Відділ молоді і 

спорту 

№286 від 

09.07.2020р 

Проведення онлайн 

спортивно-молодіжного 

конкурсу «Талановита 

молодь Бурштина 2020» 

онлайн 

30.10.2020 Відділ молоді і 

спорту 

№416 від 

30.10.2020 

Проведення відкритих 

міських змагань з 

веслування на 

байдарках і каное 

м. Бурштин 

 Відділ у справах 

молоді і спорту  

 Проведення місячника 

«Спорт для всіх» 

м.Бурштин 

ІІІ квартал  Відділ у справах 

молоді і спорту 

Гурток східних 

єдиноборств 

 Підтримка гуртка та 

участі у змаганнях  

м.Бурштин 

14.10.2020 Відділ у справах 

молоді і спорту 

Відділ освіти і 

науки 

 

 Проведення міської 

спартакіади з військово-

прикладних видів 

спорту серед учнівської 

молоді. 

ЗОШ №3 

м.Бурштин 



16.09.2020 Відділ у справах 

молоді і спорту 

Міська 

федерація 

футболу 

№569 від 

16.09.19. 

Проведення міського 

турніру з міні-футболу 

м.Бурштин 

28.09.2020 Відділ у справах 

молоді і спорту 

 Чемпіонат України у 

другій лізі «Карпати" 

Галич – Бурштин 

"Карпати" Львів  

Стадіон 

«Енергетик» 

м.Бурштин 

23.10.2020 Відділ у справах 

молоді і спорту 

 Чемпіонат України у 

другій лізі «Карпати" 

Галич-Бурштин –  

"Буковина" Чернівці. 

Стадіон 

«Енергетик» 

м.Бурштин 

07.11.2020 Відділ у справах 

молоді і спорту 

 Чемпіонат України у 

другій лізі  «Карпати» 

Галич-Бурштин  

НИВА (Вінниця) 

Стадіон 

«Енергетик» 

м.Бурштин 

08.11.2020 ГО «Зелені 

Дракони» 

Відділ молоді і 

спорту 

 Перший тур чемпіонату 

області з волейболу 

м. Калуш 

 Відділ освіти і 

науки 

Відділ у справах 

молоді і спорту 

 Спортивно-

інтелектуальна гра 

"Міжнародний спорт" 

ЗОШ №3 

м.Бурштин 

18.12.2020 Відділ у справах 

молоді і спорту 

ГО «Крок» 

 Чемпіонату України з 

кікбоксингу (WTKA),  

СК"КРОК",(тренер 

Вульчин Володимир), 

здобув золото у розділі 

К-1 та срібло у розділі 

лоу-кік. 

м. Дніпро. 

20.12.2020 ГО «Зелені 

Дракони» 

Відділ молоді і 

спорту 

 Чемпіонат області з 

волейболу («Зелені 

Дракони»: 

«Будівельник») 

м. Івано-

Франківськ 

 

Виконавець програми:  відділ у справах сім’ї, гендерної політики молоді і спорту 

 

 

 

Секретар ради                                            Роман Іванюк 


