
 

Проект рішення  

 

  

 

 

Від 20.05.2022                                                                                                                          № 96 

 

 

Про затвердження програми фінансової підтримки 

Комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» 

Бурштинської міської ради» на 2022-2025рр. 

 

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

Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України від 

24.12.1993 № 3808-XII «Про фізичну культуру і спорт», Конституції України, Бюджетного 

кодексу України, рішення Бурштинської міської ради від 11.12.2020р. №26/2-20 «Про 

затвердження програми «Розвитку фізичної культури і спорту Бурштиської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки», з метою належного виконання статутних завдань, 

утримання спортивних та інших споруд , території та створення належних умов розвитку 

фізичної культури та спорту Бурштинської міської територіальної громади, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити «Програму фінансової підтримки Комунального підприємства 

«Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської міської 

ради» на 2022-2025 роки» (додається). 

2. Координацію роботи за даною Програмою покласти на відділ у справах сім'ї, 

гендерної політики, молоді і спорту Бурштинської міської ради (Марія Козар). 

3. Контроль за виконанням даного рішення заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготув: 

Директор «КП КНП «СК «Бурштин» 

Бурштинської міської ради»                                                                             О. Кобель 

20.05.2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                               В. Чуйко 

20.05.2022 

 

Начальник фінансового відділу                                                                    О. Петровська                                                                                            

20.05.2022 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу                                                      А. Перегельський                                                                                            

20.05.2022 

 

Начальник загального відділу                                                                          М. Яцик 

20.05.2022 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                      Н. Кицела                                                 

20.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

від                 №   

ПАСПОРТ 

Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Комунальне 

некомерційне підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради» 

на 2022-2025 роки» 

 

1  Ініціатор розроблення програми Комунальне підприємство «Комунальне 

некомерційне підприємство «Спортивний 

клуб «Бурштин» Бурштинської міської 

ради». 

2 Розробник програми Комунальне підприємство «Комунальне 

некомерційне підприємство «Спортивний 

клуб «Бурштин» Бурштинської міської 

ради». 

3 Відповідальний виконавець програми Комунальне підприємство «Комунальне 

некомерційне підприємство «Спортивний 

клуб «Бурштин» Бурштинської міської 

ради», відділ у справах сім'ї, гендерної 

політики, молоді і спорту Бурштинської 

міської ради 

4 Учасники програми Комунальне підприємство «Комунальне 

некомерційне підприємство «Спортивний 

клуб «Бурштин» Бурштинської міської 

ради», відділ у справах сім'ї, гендерної 

політики, молоді і спорту Бурштинської 

міської ради 

5 Термін реалізації програми 2022-2025роки. 

6 Джерела фінансування Фінансування діяльності спортивних 

клубів здійснюється за рахунок коштів 

власника (засновника), інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього 

В межах кошторисних призначень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Програма спрямована на забезпечення виконання комунальним підприємством 

«Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської міської 

ради» своїх статутних завдань, на сприяння стабілізації його фінансово-господарської 

діяльності, матеріально-технічного забезпечення, більш ефективному використанню майна, що 

належить до комунальної власності Бурштинської міської територіальної громади, оновленню 

технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення комунальних платежів. Програма 

на сьогодні зумовлена необхідністю створити сприятливі умови для діяльності і утримання 

споруд та поетапну розбудову, реконструкцію інфраструктури спортивних об’єктів. 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. ОПИС ПРОБЛЕМИ 
Фінансування діяльності спортивних клубів здійснюється за рахунок коштів власника 

(засновника), інших джерел, не заборонених законодавством. Основним напрямом роботи 

комунального підприємства є вжиття заходів для надання якісних послуг населенню 

Бурштинської міської територіальної громади з метою створення сприятливих умов для його 

спортивної життєдіяльності. Для забезпечення виконання власних статутних завдань 

комунальне підприємство потребує залучення фінансування, яке сприятиме стабілізації його 

фінансово-господарської діяльності, більш ефективному використанню майна комунальної 

власності, оновленню матеріально-технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного 

внесення комунальних платежів. Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту здійснюється шляхом будівництва та використання спортивних споруд, створення, 

придбання та використання фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання, іншого 

майна, призначеного для занять фізичною культурою і спортом. 

 

ІІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
Організація і надання послуг у сфері фізичної культури і спорту, створення умов для 

організації та проведення спортивно-масових, оздоровчих, інших соціально-масових заходів, 

сприяння розвитку спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах Бурштинської міської 

територіальної громади шляхом надання послуг для проведення навчально-тренувального 

процесу та спортивних змагань, забезпечення та реалізація інвестиційних проектів у сфері 

фізичної культури. здійснення заходів щодо підвищення значення фізичної культури і спорту у 

всебічному та гармонійному розвитку суспільства й особистості, формування здорового 

способу життя та участь у реалізації місцевих, галузевих програм розвитку фізкультури і 

спорту в Україні, організація і проведення спортивних та фізкультурних заходів для населення і 

спортсменів, створення та організація роботи секцій і груп спортивного, фізкультурно-

оздоровчого та лікувально-профілактичного спрямування для населення з використанням 

сучасних методик і технологій на платній основі, організація дозвілля та відпочинку населення, 

зокрема й експлуатація тенісних кортів, ігрових майданчиків, саун, спортивно-оздоровчих, 

масажних кабінетів; - надання послуг побутового, соціально-культурного характеру на 

території спортивного клубу та оренди приміщень; - сприяння проведенню оздоровчих 

спартакіад, змагань, конкурсів, показових виступів, спортивних фестивалів та свят, навчально-

тренувальних зборів по підготовці спортсменів та команд для участі в змаганнях різних рівнів; 

організація змагань, турнірів, матчів та інших спортивних заходів, забезпечення діяльності 

спортивних об’єктів. 

 

ІV. ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних заходів, 

спрямованих на розв’язання проблеми та досягнення мети:  

1. Надання Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Комунальне 

некомерційне підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради» на 

2022-2025 роки.  

2. Прийняття відповідного рішення Бурштинською міською радою.  



3. Забезпечення виконання рішення міської ради та використання підприємством 

виділених коштів у повному обсязі за цільовим призначенням. 

 

V. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 
Фінансування діяльності спортивних клубів здійснюється за рахунок коштів власника 

(засновника), інших джерел, не заборонених законодавством. Фінансова підтримка надається в 

межах бюджетних призначень, встановлених рішенням Бурштинської міської ради про міський 

бюджет на відповідний рік та за цією Програмою. 

 

VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання 

Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством. Контроль за 

виконанням цієї Програми здійснюють: засновник, виконавчий комітет міської ради. 

 

VІІ. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 Підвищенню громадянської активності молодих громадян; налагодженню сталої 

моделі взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері фізичної культури та 

спорту; організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів за 

місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян серед різних вікових категорій 

та соціальних груп; забезпечення спортивним інвентарем, обладнанням, спортивною 

екіпіровкою; організація та проведення змагань з видів спорту, навчально-тренувальних зборів 

з видів спорту для збірних команд та окремих спортсменів, забезпечення участі збірних команд 

та окремих спортсменів у змаганнях різних рівнів; модернізація, реконструкція, капітальний 

ремонт, будівництво  спортивних об'єктів; залучення населення ОТГ до регулярних занять 

фізичною культурою та спортом, популяризація та пропаганда здорового способу життя, 

зміцнення здоров'я громадян; підвищення рухової активності дітей та молоді, підвищення 

спортивної майстерності вихованців спортивних шкіл; пропаганда олімпійського руху та 

олімпійських принципів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна записка 
до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

Про затвердження програми фінансової підтримки Комунального підприємства 

«Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської 

міської ради» на 2022-2025р   

 

1. Загальна характеристика. 

Програма спрямована на забезпечення виконання комунальним підприємством  

«КНП «СК «Бурштин» своїх статутних завдань. Спортивні клуби є закладами фізичної 

культури і спорту, які забезпечують розвиток визначених напрямів фізичної культури і спорту, 

видів спорту, здійснюють фізкультурно-оздоровчу та/або спортивну діяльність, надають 

фізкультурно-спортивні послуги. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

сприяють діяльності спортивних клубів шляхом надання організаційної, методичної та іншої 

допомоги. Враховуючи велику кількість населення та значний інтерес мешканців міста до 

занять фізичною культурою і спортом, існує нагальна потреба в утриманні та фінансовій 

підтримці комунальних спортивних споруд. Програма на сьогодні зумовлена необхідністю 

створити сприятливі умови для діяльності і утримання споруд та поетапну розбудову, 

реконструкцію інфраструктури спортивних об’єктів. 

 

2. Мета прийняття проекту рішення 

- організація і надання послуг у сфері фізичної культури і спорту; 

- створення умов для організації та проведення спортивно-масових, оздоровчих, 

інших соціально-масових заходів; 

- сприяння розвитку спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах Бурштинської 

міської територіальної громади шляхом надання послуг для проведення навчально-

тренувального процесу та спортивних змагань; 

- забезпечення та реалізація інвестиційних проектів у сфері фізичної культури; 

- придбання спортивного інвентаря; 

- утриманні спортивних споруд. 

 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII 

«Про фізичну культуру і спорт», Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення 

Бурштинської міської ради від 11.12.2020р. №26/2-20 «Про затвердження програми «Розвитку 

фізичної культури і спорту Бурштиської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», 

статут комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний 

клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Фінансування діяльності спортивних клубів здійснюється за рахунок коштів 

власника (засновника), інших джерел, не заборонених законодавством.  

 

5. Доповідач: Директор КП «КНП «СК «Бурштин» Бурштинської міської ради»                                                                         

О. Кобель 

 

 

Директор «КП КНП «СК «Бурштин» 

Бурштинської міської ради»                                                                             О. Кобель 

  


