
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 лютого 2023 року                                                                                            № 15/44-23 

м.Бурштин 

 

Про затвердження Програми фінансової 

підтримки громадської організації «Федерація 

вільної боротьби міста Бурштин» на 2023 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», та рішення 

Бурштинської міської ради від 22 грудня 2022 року № 03/42-22 «Про бюджет Бурштинської 

міської територіальної громади на 2023 рік», з метою розвитку та популяризації вільної 

боротьби в міській територіальній громаді, міська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити програму фінансової підтримки громадської організації «Федерація 

вільної боротьби міста Бурштин» на 2023 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 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 28.02.2023 № 15/44-23 

 

 

Програма фінансової підтримки громадської організації 

«Федерація вільної боротьби міста Бурштин» на 2023 рік 
 

     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» 
 

1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 
 

       Ефективна соціальна політика щодо всебічного вирішення питань розвитку вільної 

боротьби,  фізичної культури та спорту є можливою лише за умови комплексної взаємодії 

органів влади, місцевого самоврядування  та громадських  організацій. 

       Громадська організація «Федерація вільної боротьби міста Бурштин» фізкультурно-

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

спорту, організації вільної боротьби в міській територіальній громаді та області, сприяє 

посиленню соціального захисту спортсменів, здійснює підтримку їх громадської та 

професійної діяльності, тісно співпрацює з органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування і 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 

«Федерація вільної боротьби міста Бурштин», яка організовує участь спортсменів в 

навчально-тренувальному процесі, в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях, 

сприяє зміцненню фізичного здоров’я населення, 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. 
 

2. Мета Програми 
 

  Метою програми є залучення громадської організації «Федерація вільної боротьби 

міста Бурштин» до реалізації програм з розвитку вільної боротьби, фізичної культури та 

спорту. Пріоритетним завданням Програми - вибороти ліцензію на участь в олімпійських 

іграх  до 2024 року (Аліна Рудницької). Затвердити місце  спортсменів в юнацькій та 

юніорській збірні України (Олександра Тенчі) - резервний спорт. Виконання завдань щодо 

розв’язання проблем фізичної культури і спорту, створення додаткових умов для залучення 

до систематичних занять фізичною культурою і спортом, розвитку спорту вищих досягнень 

як засобу самореалізації молодих людей і утвердження позитивного іміджу Бурштинської 

міської територіальної громади у сфері спорту. 
 

3. Завдання Програми 
 

       Завдання Програми полягає у реалізації державної політики у сфері фізичної 

культури і спорту та наданні фінансової підтримки громадській організації «Федерація 

вільної боротьби міста Бурштин», як одній з виконавців даної Програми. 

      Фінансова підтримка здійснюється з урахуванням потреб відповідно до Статуту: 

- закупівлі необхідного інвентарю; 

- закупівлі спортивної форми для спортсменів; 

- закупівлі фармацевтичних препаратів для потреб спортсменів; 

- виплати стипендій для кращих спортсменів; 

- забезпечення участі спортсменів в навчально-тренувальних зборах; 

- організація та проведення літніх оздоровчих таборів для спортсменів; 

- супровід спортсменів на  навчально-тренувальні збори до національних збірних; 

- супровід спортсменів за межі держави для участі в різного роду змаганнях; 



- компенсація медичного обстеження та лікування в випадку травм під час занять; 

- детальних розрахунків та обґрунтувань, поданих громадською організацією за 

кожним напрямком використання бюджетних коштів: 

- участь в змаганнях на території України та за її межами; 

- виконання Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України на 2023 рік, затверджений Міністерством молоді та спорту. 

Забезпечення діяльності (фінансування) здійснюється відповідно до Статуту 

громадської організації. 
 

4. Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в 

межах кошторисних призначень на 2023 рік. Обсяг фінансування Програми визначається, 

виходячи з конкретних завдань Програми та реальних можливостей міського бюджету. 
 

5. Очікувані результати виконання Програми 
 

             Збереження і використання у повній мірі потенціалу громадської організації 

«Федерація вільної боротьби міста Бурштин» для залучення молоді міста до занять фізичною 

культурою і спортом, організації спортивної роботи громадян, підготовки спортивних 

резервів та спортсменів високого класу. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                            

 

 

 

 

 


