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ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова 
Олег КАНІВЕЦЬ
«___» _________    2022 року

Програма: «Фінансова підтримка сільського футболу на 
2022 рік»

ПОГОДЖЕНО
Голова постійної комісії 
зпитаньпланування, фінансів, 
бюджету та соціально-
економічного розвитку 
Стрийської міської ради 
_________С.КОВАЛЬЧУК
«___»  ________2022  року

ПОГОДЖЕНО
Голова постійноїкомісії з 
питаньосвіти, культури, 
молоді, фізкультури та спорту 
Стрийськоїміської ради

______________Т.ВАСИЛІВ
«__»__________     2022 року

ПОГОДЖЕНО
Заступник міськогоголови
___________Х.ГРЕХ

«___»   __________  2022 року 

ПОГОДЖЕНО
Начальник 
фінансовогоуправління
Стрийськоїміської ради
________  Л.КОВАЛЬ
«____»   ________   2022 року 

МП

ПОГОДЖЕНО
Начальник 
відділуекономічногорозвитку 
та стратегічногопланування
Стрийськоїміської ради
________Г.БАРАН
«___» ___________ 2022 року 

ПОГОДЖЕНО
Начальник 
управліннякультури,молоді та 
спорту
Стрийськоїміської ради
________ І.ПУКАС
«___»  _________ 2022 року

МП

м. Стрий
2022рік



ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ
«Фінансова підтримкасільського футболу на 2022рік»

1. Ініціаторрозробленняпрограми: Управління культури, молоді та 
спорту Стрийської міської ради

2. Дата, номер документа
прозатвердженняпрограми: Рішення сесії міської ради 

Від 27 січня 2022 р. №_871

3. Розробникпрограми: Управління культури, молоді та
спорту Стрийської міської ради

4.Співрозробникпрограми: Асоціація футболу Стрийщини

5.Відповідальнийвиконавецьпрограми: Управління культури,
молоді та спорту Стрийської 
міської ради;
Асоціація футболу Стрийщини

6. Учасники програми: Асоціація футболу Стрийщини
ФК «П’ятничани»
Управління освіти Стрийської 
міської ради
Асоціація інвалідів

7. Термін реалізації програми: 2022 рік

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

Начальникуправліннякультури,
молоді та спорту                                                  І.Пукас

Відповідальнийвиконавець
Програми І.Пукас
Тел. 7-11-64



Вступ

За останні роки на Стрийщині створена розширена інфраструктура галузі 
«Фізична культура та спорт». Спортсмени  неодноразово нагороджувалися 
Кубками, медалями, грамотами та дипломами Львівської обласної державної 
адміністрації та Всеукраїнськими федераціями з видів спорту. Щорічно на 
території громади проводиться більше 100 різноманітних змагань та 
спортивних свят, що дає змогу покращити здоров’я та підтримувати його на 
належному рівні мешканцям нашої громади, знімати психологічну напругу 
сьогодення величезній армії вболівальників та учасників цих заходів.

В дитячо-юнацькій спортивній школі громади постійно займається 
близько 120 дітей. Ці діти та молодь добре навчаються, приймають активну 
участь у роботі різних організацій у своїх школах, несуть здоровий спосіб 
життя в своє середовище, протистоять проявами різноманітних правопорушень 
(наркоманія, пияцтво, хуліганство). Вони готові після закінчення спортивної 
школи нести здоровий спосіб життя в громади, працювати в усіх галузях 
господарювання, а кращі - захищати Стрийщину  на спортивних аренах 
України, Європи та світу .

У минулому році збільшилась кількість учасників місцевих змагань з 
футболу серед аматорських колективів. Разом з обласною Асоціацією футболу 
впорядковується система організації та проведення першості громади з 
футболу, Кубку та Суперкубку громади з футболу, змагань з міні-футболу та 
футзалу, проведення різноманітних розіграшів Кубків громади на честь 
знаменних дат та поважних людей громади серед дорослого населення. 

Нині саме фізична культура і спорт та його складова частина – футбол, 
сприяють збереженню і зміцненню здоров’я, розвитку фізичних і морально-
вольових здібностей людини, організації змістовного дозвілля населення. Цей 
популярний вид спорту охоплює значну частину населення: ним займаються 
діти і молодь, ветерани, жінки та інваліди.

1.Загальні засади

Програма «Фінансова підтримка сільського футболу на 2022 рік»в 
Стрийській територіальній громаді (далі Програма) розроблена відповідно до 
Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 
2023 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація», 
схвалена Указом Президента України від 9 лютого 2016 року№42/2016,Закону 
України «Про фізичну культуру та спорт»,  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні».

Футбол – складова частина культурного життя суспільства, яка сприяє 
збереженню і зміцненню здоров'я, розвитку фізичних, морально-вольових та 
інтелектуальних здібностей людини, організації змістовного дозвілля. Як 
соціальне явище, футбол відображає стан суспільства. Нині футбол набув такої 
популярності,  якої він не мав,  мабуть, ніколи в історії людства. Футбол значно 
впливає на всі аспекти життя людей – їх трудову діяльність, суспільні 
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відносини, сферу споживання, дозвілля, освіти тощо. Водночас футбол сам 
зазнає величезного впливу, зумовленого соціальними явищами і умовами 
суспільного життя. Спорт і футбол зокрема, не тільки залежить від усієї 
соціальної структури суспільства, а і сам активно впливає на його різні сторони 
і сфери - політику, економіку, культуру. Футбольні матчі виконують соціальну 
функцію, як фактор стабілізації. Це стосується, в першу чергу, розв'язання 
проблеми стримання агресивності, з якою  доводиться мати справу будь-якому 
суспільству. Футбол є барометром соціальної напруженості, чутливим до 
якнайменшого її підвищення, тобто «лакмусовим папірцем» соціального 
клімату суспільства. Природно ,це не є призначенням  футболу, а лише однією з 
його соціологічних характеристик та функцій.

2. Мета Програми

Програма «Фінансова підтримка сільського футболу на 2022 рік» в 
Стрийській територіальної громади на 2022 рік (далі по тексту – Програма) 
розроблена з метою досягнення високих спортивних результатів і популяризації 
футболу серед школярів, студентської молоді, ветеранів спорту. Підвищення 
рівня проведення змагань, підготовка спортсменів високого класу в команди 
майстрів, сприяння досягнення високих спортивних результатів.

Метою програми є :

 Досягнення високих спортивних результатів і популяризація футболу 
серед населення, подальший розвиток футболу на території громади;

 Підвищення рівня проведення змагань, підготовки юних та дорослих 
спортсменів для участі в різних змаганнях та турнірах з футболу;

 Максимальне залучення як дорослих, так і дітей, підлітків, юнаків до 
занять футболом, створення обдарованим особам умов для реалізації 
їхніх здібностей у спортівиих досягнень;

 Приведення системи футболу у відповідність до потреб жителів 
громади, сприяння його подальшому розвитку, забезпечення 
оздоровлення населення громади.

3. Основними завданнями Програми є:

 удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних 
груп населення до регулярних занять футболом та проведення 
різноманітних змагань з футболу;

5



 підвищення якості роботи дитячо-юнацького футболу, системи 
відбору обдарованих дітей допрофесійних та збірних команд, 
створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів 
на етапах багаторічної підготовки;

 збереження існуючої мережі об'єктів і закладів для занять футболом, 
ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних 
споруд;

 удосконалення економічних засад у сфері розвитку футболу, 
запровадження його ефективного кадрового, фінансового, 
матеріально-технічного, наукового, методичного та інформаційного 
забезпечення;

 участь команд громади в розіграшах чемпіонату, першості і Кубку 
Львівської області з футболу серед аматорських команд;

 активнезалучення до розвитку футболу в громадах і підприємствах, 
установ та організацій, любителів та активістів футболу;

 забезпечення тісних зв’язків з Львівською Асоціацією футболу, 
асоціацією футболу Стрийської ТГ, Стрийською ДЮСШ, 
організаціями, підприємствами громади для досягнення основної мети.

4. Пріоритетні напрямки Програми

1. Удосконалення системи дитячо-юнацького футболу.
2. Подальший розвиток аматорського футболу.
3. Розвиток та становлення професійного футболу в громаді.
4. Підвищення професійного рівня тренерського складу та інших фахівців 

футболу.
5. Розвиток матеріально-технічної бази та інфраструктури футболу.
6. Дієва підтримка розвитку футболу органами місцевого самоврядування.
7. Подальший розвиток фінансової бази, залучення позабюджетних коштів.

5. Фінансове забезпечення Програми
     Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету в 
межах асигнувань, передбачених на фінансування галузі «Фізична культура і 
спорт», суб’єктів підприємництва усіх форм власності, громадських 
організацій, розроблення маркетингових програм залучення спонсорських 
коштів, інших джерел не заборонених законодавством.
     Програма передбачає здійснення структурних заходів (додаються).
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6. Прогнози реалізації Програми

7

№ Зміст заходу Термін 
викона

ння

Відповідальні виконавці

1 Навчально-тренувальні збори та участь 
у змаганнях на першість області з 
футболу згідно календаря 

2022 рік Асоціація футболу  
Стрийщини,
ФК "П'ятничани"

2 Забезпечити участь футбольних клубів 
Стрийщини, ФК "П'ятничани" та 
Стрийській ДЮСШ (відділення 
футболу) у Чемпіонаті України та 
Чемпіонаті області з футболу

2022 рік Управління культури, молоді 
та спорту Стрийської міської 
ради 
Асоціація футболу  
Стрийщини,
ФК "П'ятничани"

3 Забезпечити участь шкільних та 
іншихзбірнихфутбольних команд в 
міських, обласних, всеукраїнських та 
міжнароднихзмаганнях.

2022 рік Управління освіти, 
Управління культури, молоді 
та спорту 
Стрийської міської ради, 
Асоціація футболу  
Стрийщини

6 Проводити міські змагання «Шкіряний 
м’яч»

2022 рік Управління освіти, 
Управління культури, молоді 
та спорту 
Стрийської міської ради, 
Асоціація футболу  
Стрийщини

7 Проводититурніри, чемпіонати, Кубки       
Стрийської територіальної громади 
середдітей та школярів.

2022 рік Управління культури, молоді 
та спорту Стрийської міської 
ради, Асоціація футболу 
Стрийщини

8 Забезпечити спортивною формою та 
інвентаремспортивних команд з 
футболу  Стрийської територіальної 
громади

2022 рік Управління культури, молоді 
та спорту 
Стрийської міської ради, 
Асоціація футболу  
Стрийщини

9 Забезпечити підвищення кваліфікації 
вчителів фізичної культури 
загальноосвітніх шкіл, що проводять 
навчально-тренувальні заняття  та 
уроки фізкультури з елементами 
футболу

2022 рік Управління освіти, 
Управління культури, молоді 
та спорту Стрийської міської 
ради,

10 Створитиумови для 
відкриттяспеціалізованихкласів з 

2022 рік Управління освіти, 
Управління культури, молоді 



7. Ресурсне забезпечення програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити 
на виконання програми

2022 рік Усього витрат на 
виконання програми

Усього (тис.грн) 1500,0 1500,0
У тому числі
Обласний бюджет

8

футболу в загальноосвітніх школах 
м.Стрия. 

та спорту Стрийської міської 
ради

11 Проводитичемпіонат, кубок та 
іншізмагання з футболу та футзалу 
серед команд Стрийської громади.

2022 рік Управління культури, молоді 
та спорту Стрийської міської 
ради,
Асоціація футболу  
Стрийщини

12 Проводити роботу 
щодозалученняінвалідів до занять 
футболом

2022 рік Асоціація інвалідів 
Стрийщини, УТОС, УТОГ. 
Управління культури, молоді 
та спорту Стрийської міської 
ради

13 Забезпечувати нагородною 
атрибутикою переможців, призерів та 
кращих гравців турнірів, чемпіонатів, 
кубка м. Стрия та інших міських 
змагань з футболу та футзалу

2022 рік Управління культури, молоді 
та спорту Стрийської міської 
ради,
Асоціація футболу  
Стрийщини

14 Сприятивведеннюновихштатних посад 
тренерів з футболу в дитячо-
юнацькихспортивних школах 
Стрийщини

2022 рік Управління освіти, 
Управління культури, молоді 
та спорту Стрийської міської 
ради

16 Проводити навчально-методичні збори 
з підготовки молодих арбітрів та 
підвищення кваліфікації арбітрів для 
обслуговування змагань різного рівня

2022 рік Асоціація футболу  
Стрийщини, ДЮСШ

17 Систематично висвітлювати через 
засобимасовоїінформаціїподіїпов’язані 
з футболом на Стрийщині.

2022 рік ЗМІ Стрийської ТГ
Асоціація футболу  
Стрийщини, ДЮСШ

18 Забезпечитимедичнийоглядвсіхучасник
івміських, обласних, всеукраїнських та 
міжнароднихзмагань.

2022 рік КЗ Стрийська ЦРЛ, УКМС і 
УО

19 Організація та проведеннятурніру до 
Дня Всесвітнього футболу, 
підведенняпідсумків футбольного 
сезону за рік.

2022 рік Асоціація футболу  
Стрийщини,
ДЮСШ



Бюджет територіальної громади 1500,0 1500,0
Кошти не бюджетних джерел

8. Координація дій і контроль за виконанням Програми
Координацію дій щодо реалізації завдань і заходів Програми забезпечує 

Управління культури,молоді та спорту Стрийської міської ради за участі та 
сприяння інших структурних підрозділів Стрийської міської ради, а також 
Асоціація футболу Стрийщини, громадських організацій суб'єктів 
господарювання й об'єктів інфраструктури Стрийської територіальної громади, 
задіяних у реалізації завдань і заходів Програми.

Звіт про виконання Програми подається щоквартально та щорічно 
фінансовому управлінню, управлінню культури, молоді та спорту і 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 міського бюджету відповідно вносяться зміни до Програми.

Напрямки діяльності та заходи Програми: 

1.  Дитячо – юнацький футбол

1.1. Забезпечити проведення змагань з футболу на призи  Клубу «Шкіряний м’яч» в 
Стрийській територіальні громаді , брати участь в районних та обласних змаганнях

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини .
Термін виконання: ПОСТІЙНО

1.2. Проводити чемпіонат Стрийської територіальної громади серед юнацьких 
команд

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини .
Термін виконання: ПОСТІЙНО

1.3. Проводити Кубки Стрийської територіальної громади серед юнацьких команд
Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини .
Термін виконання: ПОСТІЙНО

1.4. Включити змагання з футболу, міні-футболу, футзалу до Спартакіади 
учнівської молоді 

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини
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Термін виконання: Протягом дії 
програми

1.5. Брати участь в першості Львівської області серед ДЮСШ
Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини.
Термін виконання: ПОСТІЙНО

1.6. Підводити підсумки та аналізувати  стан  дитячо–юнацького футболу в 
територіальній громаді та перспективи його розвитку на засіданнях Асоціація 
футболу Стрийської територіальної громади

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини.
Термін виконання: ПОСТІЙНО

1.7. Проводити спортивно-масові заходи серед юнацьких команд до видатних та 
пам’ятних дат в Україні і районі

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини, Стрийська 
ДЮСШ
Термін виконання: ПОСТІЙНО

2.Аматорський футбол

2.1. Участь команд територіальної громади в чемпіонаті та Кубку Львівської 
області з футболу серед аматорських команд

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини.
Термін виконання: ПОСТІЙНО

2.2. Проводити Першість територіальної громади з футболу серед аматорських 
команд

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини.
Термін виконання: ПОСТІЙНО

2.3. Проводити розіграш Кубку територіальної громади з футболу серед 
аматорських команд

Управління культури, молоді та 
спорту Стрийської міської ради, 
Асоціація футболу Стрийщини .
Термін виконання: ПОСТІЙНО

2.4. Проводити спортивно-масові заходи серед аматорських команд до видатних та 
пам’ятних дат в Україні і ОТГ. Сприяти збільшенню кількості команд в першості 
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району з футболу серед аматорських команд
Управління культури, молоді та 
спорту Стрийської міської ради, 
Асоціація футболу Стрийщини.
Термін виконання: ПОСТІЙНО

2.5. Проводити нагородження кращих гравців, тренерів, ветеранів, призерів 
чемпіонату територіальної громади з футболу серед аматорських команд

Управління культури, молоді та 
спорту Стрийської міської ради, 
Асоціація футболу Стрийщини.
По закінченню змагань.

3.  Міні - футбол, футзал

3.1. Включати до програми Спартакіади серед організацій, підприємств та установ 
громади змагання з міні-футболу

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини.
Термін виконання: ПОСТІЙНО

3.2. Проводити турніри з міні-футболу, футзалу.
Брати участь в обласних і міжобласних турнірах з міні-футболу, футзалу

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини.
Термін виконання: ПОСТІЙНО

3.3. Брати участь в змаганнях з футзалу, відкритих першостях
Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини. 
Термін виконання: ПОСТІЙНО

4.  Ветеранський футбол

4.1.Проводити і брати участь в районних, обласних, всеукраїнських і міжнародних 
турнірах, матчевих зустрічах з футболу, міні-футболу і футзалу

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини. 
Термін виконання: ПОСТІЙНО
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5.  Футбольний арбітраж

5.1.Створити асоціацію футбольних арбітрів, яка обслуговуватиме змагання в 
громаді

Асоціація футболу Стрийщини. 
Термін виконання: протягом 2022 р.

5.2. Забезпечити арбітрів формою і необхідним інвентарем для обслуговування всіх 
змагань з футболу. Організувати проведення навчально-методичних семінарів для 
арбітрів – початківців, що обслуговують змагання серед аматорських команд

Асоціація футболу Стрийщини. 
Термін виконання: ПОСТІЙНО

6.  Матеріально - технічнезабезпечення
розвитку футболу

6.1.Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій вживати 
необхідних заходів до збереження існуючої матеріально-технічної бази фізичної 
культури і спорту, не допускати її використання не за призначенням

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини. 
Термін виконання: ПОСТІЙНО

6.2. Сприяти будівництву нових спортивних об’єктів і споруд на території 
територіальної громади (стадіони, спортивні майданчики з синтетичним покриттям, 
футбольні поля, трибуни для глядачів)

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини. 
Термін виконання: ПОСТІЙНО

6.3.Забезпечити команди територіальної громади необхідним спортивним 
інвентарем для участі в першості та Кубку Львівської області з футболу серед 
аматорських команд

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини. 
Термін виконання: ПОСТІЙНО

6.4. Сприяти забезпеченню командам територіальної громади необхідним 
харчуванням для участі в товариських, контрольних зустрічах і матчах  чемпіонату 
та Кубку Львівської області з футболу серед аматорських команд

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини. 
Термін виконання: ПОСТІЙНО

6.5. Сприяти забезпеченню команд громади  необхідним автотранспортом для 
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проведення товариських, контрольних зустрічей, виїзних матчів  першості та Кубку 
Львівської області з футболу серед аматорських команд

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини. 
Термін виконання: ПОСТІЙНО

6.6. Забезпечити оплату суддям за арбітраж, інспектування, проїзд, харчування при 
проведенні матчів першості і Кубку Львівської області з футболу серед 
аматорських команд, змагань громади.

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини. 
Відповідно проведення матчів 
першості і Кубку Львівської області з 
футболу серед аматорських команд.

7. Інформаційнезабезпечення програми

7.1.Всебічно висвітлювати хід підготовки та участь команд громади у 
Всеукраїнських, міжобласних, обласних і районних змаганнях. Пропагувати 
здоровий спосіб життя в засобах масової інформації (газетах громади, на радіо та 
сайті Стрийської міської ради)

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини, ЗМІ Стрийської 
ТГ
Термін виконання: ПОСТІЙНО

7.2. Сприяти забезпеченню спортивних споруд і організацій наглядною агітацією 
щодо розвитку футболу (банери, білборди, плакати, проспекти, прапори, таблиці, 
стенди, програмки та афіші)

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини. 
Термін виконання: ПОСТІЙНО

7.3. Надавати розширену інформацію засобам масової інформації щодо 
проведення спортивних змагань всіх рівнів згідно з календарними планами.

Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради, Асоціація 
футболу Стрийщини. 
Термін виконання: ПОСТІЙНО

Начальник управління культури,
молоді та спорту                                         І.ПУКАС
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Перелікзавдань, заходів та показниківцільовоїпрограми
«Фінансовапідтримкасільського футболу на 2022 рік»

Фінансування

 з/п Назвазавдання Перелікзаходівзавдання Показникивиконання  заходу, один. виміру Виконавець заходу, 
показника Джерела Обсяги,  тис.грн.

Очікуваний результат

2022 рік
Показники затрат К-ть
Витрати на проведеннязмагань та НТЗ

Асоціація футболу Стрийщини: 800,0

Стимулюючи премії за суддіство у грі з футболу 34 102,0
Спортивна форма 160 190.0
Спортивне взуття 100 147.0
Спортивний інвентар(м’ячі,фішки,килимки,щитки,барєри) 49 49,0
Транспортні витрати 40 119,0
Медикаменти 20 25,0
Вода питна 3000 30.0
Виготовлення банерів 29 29,0
Відрядження (харчування та проживання суддів) 49 49,0
Придбання нагородної частини (кубки., медалі, статуетки, грамоти) 250 20.0
Придбання комп’ютерного обладнання 2 40.0

ФК «П’ятничани» 700,0
Суддівство 20 49,5
Внесок за сезон 1 45,5
Спортивна форма 25 25,5
Спортивне взуття 25 49,5
Транспортні витрати 20 100,0
Вода питна 3000 30,0
Стимулюючі премії 100 400,0

Показникиефективності
Середнівитрати на проведеннязмагань

Асоціація футболу Стрийщини
Середня вартість стимулюючої премії за суддівство у грі з футболу 1 3,0
Середня вартість спортивного взуття 1 1.470
Середня вартість спортивної форми 1 1.1875
Середня вартість транспортних витрат (перевезення учасників) 1 2.975
Середня вартість спортивного інвентарю(м’ячі,фішки,килимки,щитки,бар’єри) 1 1,0
Середня вартість медикаментів (аптечка) 1 1.250
Середня вартість придбання комп’ютерного обладнання 1 20,0
Середня вартість води питної 1 0,01
Середня вартість виготовлення банерів 1 1,0
Середня вартість відрядження 1 1,0
Середня вартість придбання нагородної частини (кубки., медалі, статуетки, грамоти) 1 0,08

ФК «П’ятничани»
Середня вартість оплати  суддівство 1 2,475
Середня вартість транспортних витрат 1 5,0
Середня вартість питної вода 1 0,01
Середня вартість внеску на сезон 1 45,5
Середня вартість спортивної форми 1 1,020
Середня вартість спортивного взуття 1 1,980

1 Фінансування
загальних потреб

футбольноїкоманди при виїздах 
та організаціїфутбольнихматчів

Наданняфінансовоїпідтримки
Асоціація футболу 

Стрийщини.
ФК «П’ятничани»

Середня вартість  стимулюючої премії 1

Одержувачікоштів Бюджет
територіальноїгромади

4,0

Створенняналежних умов 
для 

належногофункціонування 
футбольного клубу

Керівник установи –
головного розпорядникакоштівІ.ПУКАС
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Відповідальнийвиконавець
ПрограмиІ.ПУКАС
(7-11-64)
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