
 

Проєкт рішення №243 

 

Від  18.10.2022  

 

 

Про внесення змін до Програми фінансової  

підтримки комунального некомерційного  

підприємства «Плавальний басейн «Дельфін»  

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-ХІІ «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. Внести зміни у «Програму фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» на 2022-2025 

роки». Зокрема пункт IV (четвертий) програми викласти наступним чином:  

«ІV. ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних заходів, 

спрямованих на розв’язання проблеми та досягнення мети: 

- виплата заробітної плати працівникам установи шляхом фінансової підтримки; 

- придбання господарських товарів; 

- проведення поточних та капітальних ремонтів; 

- проведення змагань: до дня Незалежності України, дня Конституції, дня 

працівника фізичної культури та спорту, дня міста, змагання з плавання серед 

жителів територіальної громади, змагання для присвоєння спортивних розрядів 

та категорій, проведення першості області, першості району, етапів першості 

України з плавання, відбіркових змагань, благодійних запливів, реабілітаційних 

заходів із застосуванням спеціального обладнання та тренажерів, інших 

заходів. 

       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 



 

 

 

 

 

 
Автор проекту                ___________  2022     ___________        Марія КОЗАР 

 

 

Начальник загального  відділу  _________  2022    ____________ Марія ЯЦИК 

 

 

Начальник фінансового відділу ______  2022   _______  Ольга ПЕТРОВСЬКА 

 

 

Юридичний відділ__________________2022____________   _______________ 

 

Керуюча справами виконкому ___________  2022    _______  Надія КИЦЕЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради  

Про внесення змін до програми фінансової підтримки  

Комунального некомерційного Підприємства «Плавальний басейн 

«Дельфін» Бурштинської міської ради» на 2022-2025рр 

 

1.  Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

Проект рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

Про внесення змін до програми фінансової підтримки Комунального 

некомерційного Підприємства «Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської 

міської ради» на 2022-2025 р.р. розроблений у зв’язку з необхідністю внести 

зміни до пункту IV даної Програми. 

 

2. Мета прийняття проекту рішення. 

Метою прийняття проекту рішення є оновлення програми фінансової 

підтримки Комунального некомерційного Підприємства «Плавальний басейн 

«Дельфін» Бурштинської міської ради» на 2022-2025рр в частині заходів з 

реалізації Програми. 

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення. 

Даним проектом рішення передбачається забезпечити виконання 

комунальним підприємством «Комунальне підприємство «Плавальний 

басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» своїх статутних завдань. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 

регулювання. 

Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ «Про фізичну культуру і 

спорт». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація даного рішення потребує витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: начальник відділу  у справах сім’ї, молоді та спорту 

Бурштинської міської ради Марія Козар. 

 

 

 

Начальник відділу  у справах сім”ї ,  

молоді та спорту Бурштинської міської ради  Марія Козар 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

______________ 2022 р. 

 

 

 

 

 

 

Міському голові 

Василю Андрієшину 

 

 

 

Службова записка 

 

У зв’язку із необхідністю ухвалення зімн до Програми фінансової підтримки 

Комунального некомерційного Підприємства «Плавальний басейн «Дельфін» 

Бурштинської міської ради» на 2022-2025 рр, прошу внести на розгляд 

позачергового виконкому проект рішення №234 від 18.10.2022 р. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу  у справах сім’ї,  

молоді та спорту Бурштинської міської ради  Марія Козар 

 


