
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКАМІСЬКАРАДА
СТРИЙСЬКОГОРАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇОБЛАСТІ
VIСЕСІЯ, VІІІДЕМОКРАТИЧНЕСКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

25 березня 2021р.                              м. Стрий                                                № 254

Про затвердження  Програми
«Фінансова підтримка ФК «Скала-Стрий»»на 2021 рік.

Відповідно до статей 28,32 та52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,відповідно до  рішення Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області від 22 грудня 2020 року № 25  «Про 
бюджет Стрийської міської територіальної громади» на 2021 рік та з метою 
підтримки футбольного клубу «Скала-Стрий» Стрийської ОТГ для 
досягнення високих спортивних результатів, міська рада вирішила :

1. Затвердити  Програму „Фінасова підтримка ФК «Скала-Стрий»” на 
2021 рік.

2. Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування згідно
                  затвердженої Програми

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з  питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту 
(Т.Василів).

Міський голова Олег Канівець



І.  ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ  

Фінансова підтримка сільського футболу на 2021 рік

1. Ініціатор розроблення програми     Управління  культури, молоді та спорту
                                                                         Стрийської міської ради

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми:  рішення сесії міської ради від 25.03. 2021року_№ 254

3. Розробник  програми    Управління  культури, молоді та спорту
                                                                    Стрийської міської ради

       4. Відповідальний  виконавець  програми    Відділ фізичної культури та спорту

5. Учасники  програми :

           - ФК «Скала-Стрий»

6. Термін реалізації програми 2021 рік

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, тис.грн.,всього,  1500,0 тис. грн.

Начальник управління культури,
молоді та спорту Б.Бойко                                

Відповідальний виконавець
Програми Б.Бойко
Тел. 7-11-64



ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ
 СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА  

Футбол, як органічна складова фізичної культури і спорту є частиною культурного 
життя суспільства, що сприяє збереженню і зміцненню здоров'я людини, розвитку її 
фізичних і морально-вольових здібностей, організації змістовного дозвілля. Цей 
найпопулярніший вид спорту охопив усі верстви населення: ним займаються діти, 
молодь, ветерани, жінки, інваліди. Футбол у нашій країні – це не просто спортивна 
гра, а соціальне явище, вкрай необхідне і корисне. Як соціальне явище, футбол 
відображає стан суспільства. Футбол значною мірою впливає на всі сторони життя 
людей – їх трудову діяльність, суспільні відносини, сферу споживання, дозвілля, 
освіту тощо. Футбол повинен бути одним з основних об'єктів нашої громади як 
фактор виховання молоді і оздоровлення всіх верств населення і як фактор 
зростання авторитету серед громад області. Вкладаючи гроші у футбол, місцева 
влада виявляє турботу не тільки про виховання футбольної зміни, а й створює 
умови для виведення дітей і підлітків з вулиці. У ході занять прищеплюється дух 
колективізму. Заняття футболом комплексно впливають на розвиток фізіологічних 
можливостей організму і фізичних здібностей. Навіть початковий рівень занять 
футболом закладає базу для занять іншими видами спорту. Наявна система розвитку 
футболу не відповідає потребам населення. Рівень залучення населення до участі у 
фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах за місцем проживання, 
навчання, роботи та відпочинку недостатній через обмежене фінансування. 
Зазначені недоліки не дають змоги в повному обсязі використовувати можливості 
футболу, як видовищного виду спорту. Виходячи із вищенаведеного, випливає 
гостра необхідність у зміні програмних підходів та визначення нових, пріоритетних 
напрямків розвитку футболу, які могли б забезпечити ефективне функціонування 
галузі та її фінансування. Програма розвитку футболу та фінансування футбольних 
команд на території місцевої територіальної громади на 2021рік передбачає шляхи 
об’єднання зусиль органів виконавчої влади місцевого самоврядування у 
забезпеченні сприятливих умов для подальшого розвитку футболу.
Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Закон України „Про фізичну культуру та спорт”.

ІІІ.  МЕТА ПРОГРАМИ

Головною метою Програми розвитку футболу на території місцевої територіальної 
громади є приведення системи футболу у відповідність із потребами суспільства на 
основі більш інтенсивного розвитку в сучасних соціально-економічних умовах, 
підвищення рівня змагань і досягнення високих спортивних результатів на турнірах 
та чемпіонатах.



Затверджено 
Міський голова 

                             Олег Канівець
«25» березня  2021 року

Програма: “Фінансова підтримка ФК «Скала-Стрий”
на 2021 рік

Погоджено
Голова постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку 

Стрийської міської ради 
_________   __С.Ковальчук__

«___»   __________   2021  року

Погоджено
Голова постійної комісії  з питань 

освіти, культури, молоді, 
фізкультури та спорту 

Стрийської міської ради
____________   __Т.Василів_

«__________     2021 року

Погоджено
Заступник міського голови

________    _Х.Грех __

«___»   __________  2021 року 

Погоджено
Начальник 

фінансового управління
Стрийської  міської ради
________    _Л.Коваль___

«____»   ________   2021 року 

МП

Погоджено
Начальник відділу економічного 

розвитку та стратегічного 
планування

Стрийської міської ради
________ __Г.Баран____

«___» ___________ 2021 року 

Погоджено
Начальник управління культури,

Молоді та спорту
Стрийської міської ради

________    ___Б.Бойко____
«___»  _________ 2021 року

МП

м. Стрий 
2021 рік



V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
«Фінансова підтримка ФК «Скала-Стрий» на 2021 рік

                                                      тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми
2021 рік Усього витрат на

виконання програми
Усього 1500,0 1500,0
у тому числі
обласний бюджет
бюджет територіальної громади 1500,0 1500,0
Кошти не бюджетних джерел

VІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  ВИКОНАННЯ 
ПРОГРАМИ

Одержувачі коштів, яким надається фінансова підтримка, 
погоджують використання коштів з відповідальним виконавцем та звітують 
про цільове використання бюджетних коштів. 
                Звіт про виконання Програми подається щоквартально фінансовому 
управлінню та щорічно фінансовому управлінню та відділу економічного 
розвитку та стратегічного планування Стрийської міської ради за 
встановленою формою до 25 числа місяця, наступного за звітним та не 
пізніше, ніж через місяць після завершення року.
            При уточненні бюджету вносяться зміни в Програму.

Керівник установи-
головного розпорядника коштів Б.Бойко

Відповідальний виконавець
Програми
Тел. 7-11-64 Б.Бойко


