
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 березня 2021 року                                                                                      № 26/10-21 

м.Бурштин 

  

Про звернення депутатів  

Бурштинської міської ради  

до Івано-Франківської  

обласної ради щодо участі  

в заснуванні спортивного клубу  

 

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

Закону України від 24.12.1993 № 3808-XII «Про фізичну культуру і спорт», з метою 

розвитку спорту в Івано-Франківській області та в Бурштинській міській територіальній 

громаді зокрема, міська рада 

вирішила: 
 

1. Звернутися до Івано-Франківської обласної ради з пропозицією взяти участь у 

заснуванні спортивного клубу (текст звернення додається). 
 

2. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ у справах сім’ї, 

гендерної політики, молоді і спорту (Марію Козар). 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

депутатської комісії з питань гуманітарної сфери Ігоря Харіва та секретаря Бурштинської 

міської ради Романа Іванюка. 

 

 

 

      Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

  



Івано-Франківській 

обласній раді 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

щодо участі в заснуванні спортивного клубу 

 

Бурштинська територіальна громада є невід’ємною частиною мальовничого 

Прикарпаття, яка прагне реалізовувати державну стратегію розвитку фізичної культури і 

спорту для створення умов максимальної реалізації здібностей талановитих спортсменів, 

фізичному розвитку дітей та юнацтва. Прагне сприяти розвитку спортивної 

інфраструктури, участі нашої молоді в Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, 

підвищення авторитету Прикарпаття у національному та світовому спортивному русі, 

поширенню здорового способу життя, змістовного дозвілля. 

Перший крок до реалізації наших задумів вже зроблено, нами дано згоду на 

безоплатне прийняття комплексу спортивних споруд, що включає в себе плавальний 

басейн, велике футбольне поле, міні-поля із штучним покриттям, поле для гри в теніс, 

тренажерні зали, після капітального ремонту.  

На території нашої громади є штучна водойма, яка придатна для занять 

веслувального спорту, що дає можливість розвитку спортивного туризму, розвитку баз 

олімпійської та параолімпійської підготовки, проведення національних та міжнародних 

змагань. 

Для втілення наших ідей та прагнень виникла потреба створення спортивного 

підприємства, яке б здійснювало безпосередню реалізацію наших планів з розвитку 

фізичної культури та спорту.  

Наше прагнення залучати не тільки дітей нашої громади, а й Прикарпаття в цілому. 

Обласна рада вже багато років бере участь у спортивному житті, зокрема, має у 

власності веслувальну базу на території нашої громади. Якщо ми об’єднаємо зусилля, 

наші майнові комплекси, то від цього виграють тільки діти. Ми впевненні, що спільними 

зусиллями нам вдасться створити європейське, спортивне підприємство. Адже головний 

принцип - це масовість та підтримка спорту високих досягнень. 

Разом, нам легше буде взяти участь в реалізації пілотних проєктів, які передбачені 

Стратегією розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року., що затверджена 

Постановою Кабінету Міністрів України № 1089 від 04.11.2020. 

На підставі викладеного, Бурштинська територіальна громада просить Вас 

виступити співзасновником підприємства спортивного клубу, увійшовши до нього 

майновим комплексом веслувальної бази. 

 

 

 

 


