
проєкт рішення 

 

 
від 12.10. 2021р. №  3318 

 

 

Про затвердження 

 програми фінансової підтримки  

Дитячо-юнацького футбольного клубу 

«Бурштин»  на 2022 – 2024 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» з метою 

розвитку та популяризації футболу в міській територіальній громаді, міська рада  

вирішила: 
 

1. Затвердити програму фінансової підтримки дитячо-юнацького футбольного клубу 

«Бурштин» на 2022-2024 роки (додається). 

 

2. Координацію роботи за даною Програмою покласти на відділ у справах молоді та 

спорту Бурштинської міської ради (Марія Козар). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

депутатської комісії з гуманітарної сфери Ігоря Харіва та заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                 Василь АНДРІЄШИН 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради 

від ________№_________ 

 

Програма фінансової підтримки  

Дитячо-юнацького футбольного клубу  

«Бурштин» на 2022-2024 роки 

 

Паспорт Програми  фінансової підтримки  Дитячо-юнацького футбольного клубу  

«Бурштин» на 2022-2024 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) –  Бурштинська міська рада 

2. Розробник програми –  відділ молоді та спорту Бурштинської міської ради 

3. Термін реалізації програми – з 2022 по 2024 роки 

4. Етапи фінансування програми – щорічно  

5. Орієнтовні обсяги фінансування програми (тис. грн.): 

 

Фінансування програми 

Роки 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

обласний бюджет 
місцеві 

бюджети 

інші 

джерела 

2022 в межах 

кошторисних 

призначень 

– 100 тис. грн. – 

2023 в межах 

кошторисних 

призначень 

– 150 тис. грн. – 

2024 в межах 

кошторисних 

призначень 

– 200 тис. грн. – 

 

 
1. Нормативно-правова база 

Назва нормативних документів про необхідність розроблення Програми : 

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

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

 

 

 

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма. 

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 Дитячо-юнацький футбольний клуб «Бурштин» 

спортивного спрямування бере активну участь у розв’язанні проблем фізичної культури та 

спорту, організацією футболу в місті та області, змістовного дозвілля, сприяє посиленню 

соціального захисту спортсменів, здійснює підтримку їх громадської діяльності, тісно 

співпрацює з органами місцевого самоврядування та громадськими активістами. У своїй 



діяльності організація керуються Законом України «Про об’єднання громадян», «Про 

фізичну культуру і спорт», іншими законодавчими актами. 

Програма передбачає надання фінансової підтримки громадській організації 

«Дитячо-юнацькому  футбольному клубу «Бурштин», який бере участь  в чемпіонаті 

області, в турнірах за межами області, міських та навколишніх сіл з футболу, сприяє 

зміцненню фізичного здоров’я дітей та підлітків, запровадження здорового способу життя, 

організації змістовного дозвілля дітей та молоді у вільний від роботи і навчання час, 

самореалізації молодих людей через заняття спортом та участь у змаганнях. 

 

 

3. Мета Програми. 

Основною метою програми є пропагування серед мешканців громади здорового 

способу життя, залучення громадської організації  Дитячо-юнацького футбольного клубу 

«Бурштин» до реалізації програм з розвитку футболу, фізичної культури та спорту, 

виконання завдань щодо розв’язання проблем фізичної культури і спорту, створення 

додаткових умов для залучення до систематичних занять фізичною культурою і спортом 

широких верств населення, розвитку спорту вищих досягнень, як засобу самореалізації 

молодих людей і утвердження позитивного  іміджу Бурштинської територіальної громади 

у сфері спорту. 

 

4. Завдання  Програми. 

Завдання Програми полягає у реалізації державної політики у сфері фізичної 

культури і спорту та наданні фінансової підтримки громадській організації Дитячо-

юнацького футбольного клубу «Бурштин»: 

- формування у населення, особливо у дітей та молоді суспільної думки переваг 

здорового способу життя, культу соціально активної та фізичної здорової особистості; 

- створення умов для проведення змагань з дитячо-юнацького футболу, 

підвищення рівня організації та проведення  змагань і турнірів з футболу; 

- забезпечення медичного, педагогічного контролю за станом здоров’я та рівнем 

фізичної та технічної підготовленості юних футболістів. 

Фінансова підтримка здійснюється з урахуванням: 

- відповідності запланованих заходів громадської організації пріоритетам 

державної політики у сфері фізичної культури та спорту; 

- актуальності та соціальної спрямованості заходів, що здійснюються громадською 

організацією; 

- детальних розрахунків та обґрунтувань, поданих громадською організацією за 

кожним напрямком використання бюджетних коштів. 

 

Кошти програми використовуватимуться громадською організацією «Дитячо-

юнацького футбольного клубу« Бурштин», для : 

-організації харчування при проведенні турнірів у м. Бурштин. 

-оплата послуг суддівської бригади при проведенні матчів; 

-здійснення перевезення дітей на турніри за межами громади; 

-для участі в чемпіонатах та кубках з футболу району, області та України 

- організації та проведення змагань «Кубок Бурштина» . 

- організації та виїзди команди на чемпіонат області та на запрошені турніри  інших  

футбольних клубів. 

- організації та проведення змагань з міні футболу «Зимова Казка»   

- організації та проведення змагань з міні футболу до Дня міста (за участю команд 

навколишніх населених пунктів, та команд з сусідніх міст та областей); 

- оплати відрядних при участі в чемпіонаті області; 



- придбання для нагородження учасників та переможців: подяки, грамоти, кубки, 

супер кубок, номінаційні статуетки, цінні подарунки;  

- придбання літньої екіпіровки; 

- придбання спортивного інвентаря; 

- здійснення статутної діяльності; 

- виконання додаткових завдань, визначених міською радою. 

      

5. Фінансове забезпечення  Програми. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Бурштинської 

територіальної громади, та залучення позабюджетних коштів в установленому чинним 

законодавством порядку. Обсяг фінансування Програми визначається, виходячи з 

конкретних завдань, кошторисних призначень Програми та реальних можливостей 

міського бюджету.  

6. Очікувані результати виконання Програми. 
Збереження і використання у повній мірі потенціалу громадської організації 

Дитячо-юнацького футбольного клубу «Бурштин», для залучення молоді міста до занять 

фізичною культурою і спортом , організації фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи 

громадян, підготовки спортивних резервів та спортсменів високого класу. 

Розвиток та популяризація футболу в місті через організацію спортивних змагань 

серед представників регіону громадською організацією Дитячо-юнацького футбольного 

клубу «Бурштин». 

 

 



 

Пояснювальна записка 

 
до проекту рішення Бурштинської міської ради від      _________   №______________ 

Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки дитячого-юнацького 

футбольного клубу «Бурштин» на 2022 - 2024 роки. 

 
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. ДЮФК «Бурштин» 

фізкультурно-спортивного спрямування та переслідує наступні цілі: фізично-духовного 

розвитку молоді Бурштинської 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  залучення  ДЮФК «Бурштин» до 

реалізації програм фізичної культури та спорту, сприяння розвитку та популяризації 

футболу в Бурштинській територіальній громаді, підвищення ролі масової фізичної 

культури і спорту, створення додаткових  умов для залучення до системних занять 

фізичною культурою і спортом широких верств населення  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 здійснюється за рахунок коштів бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки в межах кошторисних призначень, а 

також надходжень які не суперечать законодавству України. Обсяг фінансування 

Програми визначається, 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 дитячо-юнацького футбольного клубу «Бурштин», залучення дітей та молоді 

міської територіальної громади до занять фізичною культурою і спортом, організації 

фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи громадян, підготовки спортивних резервів 

та спортсменів високого класу. 

 

 

 

 

Піготував 

провідний спеціаліст  відділу  у справах молоді і спорту 

Микола ШКАРПОВИЧ            _________________  

 


