
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 вересня 2022 року                                                                                            № 01/38-22 

м.Бурштин 

 

Про затвердження програми розвитку  

та фінансової  підтримки Громадської організації  

«Футбольний клуб «Бурштин» на 2022 рік 

 

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

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

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

програми “Розвитку фізичної культури і спорту Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки та рішення Бурштинської міської ради від 24 грудня 2021 року 

№01/25-21  «Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік»», з 

метою вирішення питань розвитку футболу, популяризації футболу в Бурштинській 

територіальній громаді, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити програму розвитку та фінансової  підтримки Громадської 

організації «Футбольний клуб «Бурштин» на 2022 рік (додається). 

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

молоді та спорту Бурштинської міської ради (Марія Козар). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка.   

 

 

 

    Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Бурштинської міської ради 

від 30.09.2022 № 01/38-22 
 

Програма розвитку та фінансової підтримки  

Громадської організації «Футбольний клуб «Бурштин» на 2022 рік 

 

 

ПАСПОРТ 

Програма розвитку та фінансової підтримки  

Громадської організації  «Футбольний клуб «Бурштин» на 2022 рік 

 

1. Розробник програми Відділ сім’ї, молоді та спорту  

Бурштинської міської ради 

2. Учасник програми Громадська організація  

«Футбольний клуб «Бурштин» 

3. Термін реалізації 2022 рік 

4. Джерела фінансування Міський бюджет 

 

Назва нормативних документів: Закон України «Про фізичну культуру і спорт», стаття 

91 Бюджетного кодексу України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

Мета Програми: Метою програми є залучення громадської організації «Футбольний клуб 

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

популяризації футболу у Бурштинській 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. 

 

Основні завдання Програми 

 

- розвиток оздоровчої фізкультури і спорту, підняття популярності футболу серед 

населення Бурштинської громади;  

- підвищення рівня здоров’я населення;  

- оновлення матеріально-технічної бази;  

- пропаганда здорового способу життя;  

- проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;  

- участь спортсменів в змаганнях з футболу.  

 

Напрями розвитку футболу 

 

Дія програми охоплює наступні напрями:  

- фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота в молодіжному середовищі;  

- фізичне виховання серед населення;  

- фінансове забезпечення;  

- інформаційне забезпечення.  

 

Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету на 2022р. 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. 

 

 



 

  

Детальні напрямки використання бюджетних коштів Програми: 

 

№ Показники Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом 

1 2 3 4 5 

1 Видатки на надання 

кредитів – усього. 

В межах 

кошторисних 

призначень 

- В межах 

кошторисних 

призначень 

1.1 Поточні видатки - - - 

1.2 Придбання спортивної 

форми, матеріалів, 

інвентаря 

- - - 

1.3 Оплата послуг - - - 

1.4 Інші виплати - - - 

1.5 Інші поточні видатки  - - - 

2 Капітальні видатки - - - 

 

Очікувані результати виконання Програми  

 

Виконання Програми:  

- буде сприяти розвитку та популяризації футболу, фізичної культури і спорту та 

всебічного розвитку особистості серед мешканців Бурштинської громади;  

- підвищуватиме кваліфікаційний рівень спортсменів, що беруть участь у змаганнях;  

- сприятиме вихованню у членів команди почуття національної гордості та патріотизму;  

- даватиме можливість готувати ФК «Бурштин» для участі у спортивних турнірах та 

проводити підготовку спортивного резерву;  

- забезпечить матеріально-технічну базу та належні умови для ефективнішої підготовки 

спортсменів-футболістів ФК «Бурштин».  

 

 


