
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКАМІСЬКАРАДАЛЬВІВСЬКОЇОБЛАСТІ

XVII СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Від 27 січня 2022 року  Стрий №872

Про затвердження  Програми
«Фінансова підтримка Стрийської 
федерації волейболу» на 2022 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 23 грудня 2021 року № 790«Про 
бюджет Стрийської міської територіальної громади» на 2022 рікта з метою 
підтримки Стрийської федерації волейболу Стрийської ТГ для досягнення 
високих спортивних результатів, міська рада 
ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму «Фінансова підтримка Стрийської федерації 
волейболу» на 2022 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), 
заступника міського голови (Х. Грех)

Міський голова            Олег КАНІВЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖУЮ
Міськийголова
ОЛЕГ КАНІВЕЦЬ
«27» січня    2022 року

Програма: «Фінансова підтримка Стрийської федерації волейболу» на 2022 
рік.

ПОГОДЖЕНО
  Голова постійної комісії з 

питаньпланування, фінансів, 
бюджету тасоціально-
економічного 
розвиткуСтрийської міської 
ради 
_________   С.КОВАЛЬЧУК
«___»   __________   2022  року

ПОГОДЖЕНО
Голова постійної комісії  з 
питань освіти, культури, 
молоді, фізкультури та спорту 
Стрийської міської ради
____________  Т.ВАСИЛІВ
«__» ________     2022 року

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови
________________ Х.ГРЕХ

«___»   __________  2022року 

ПОГОДЖЕНО
Начальник 
фінансового управління
Стрийської  міської ради
_______________ Л.КОВАЛЬ
«____»   ________   2022 року 

МП

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу 
економічного розвитку та 
стратегічного планування
Стрийської міської ради
________ Г.БАРАН
«___» ___________ 2022 року 

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління 
культури,
Молоді та спорту
Стрийської міської ради
________   І.ПУКАС
«___»  _________ 2022 року

МП

м. Стрий 



2022 рік

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
«Фінансова підтримка Стрийської федерації волейболу» на 2022 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 27 січня 2022 року № 872

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

4.Відповідальний  виконавець  
програми: Управління  культури, молоді 

та спорту Стрийської міської ради

5. Учасники  програми:                 Стрийська федерація волейболу

6. Термін реалізації програми: 2022 рік

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації
програми, тис.грн.,всього: 200,0 тис. грн.

Начальник управління культури,
молоді та спорту І.ПУКАС

Відповідальний виконавець
Програми   І.ПУКАС



ІІ. ЗАГАЛЬНАЧАСТИНА

Програма фінансової підтримки громадської організації «Стрийської 
федерації волейболу»  на 2022 роки (далі Програма) - це комплекс заходів, які 
спрямовані на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері 
фізичної культури і спорту. 

Реалізація Програми забезпечить створення умов для покращення 
фізичного потенціалу і здоров'я населення, прискорить процес адаптації 
фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу вийти на 
рівень передових показників фізичного розвитку населення та спортивних 
досягнень.

ІІІ. МЕТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної 
людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної 
підготовленості, задоволення спортивних видовищних запитів населення. 
Популяризація ігрових видів спорту та здорового способу життя серед населення 
громади.

Достойне представлення честі Стрийської  міської територіальної громади 
за змаганнях Всеукраїнського рівня.

ІV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Завданнями Програми є:
а)створення системи підготовки волейболістів шляхом організації 

спеціальних груп (відділень тощо), дитячих, юнацьких, молодіжних команд, 
команд майстрів;

б) забезпечення участі клубних команд в обласних, всеукраїнських 
змаганнях, турнірах, кубках а також чемпіонатах України з волейболу серед 
команд другої, першої, вищої ліги; суперлізі; 

в) забезпечення спортивної підготовки дітей, підлітків, молоді та 
професійних спортсменів; 

г) організація оздоровчих та навчально-тренувальних зборів; 
ґ) організація та проведення спортивно-масової роботи; 
д) організація та проведення спортивних турнірів;
е) підготовка спортсменів-членів (кандидатів, резерву) збірних команд 

області та України;
є) виявлення та підтримка обдарованих дітей та молоді, розвиток їх 

здібностей для досягнення високих спортивних результатів;
ж) інші види діяльності, не заборонені законодавством України.  



V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Реалізація Програми дозволить забезпечити:
- розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних 

перетворень і ринкових відносин; 
- покращення стану матеріально-технічної бази Стрийської федерації 

волейболу; 
- належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів високої 

майстерності.

VI. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету.

VIІ.КООРДИНАЦІЯДІЙІКОНТРОЛЬЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

КоординаціюдійщодореалізаціїзавданьізаходівПрограмизабезпечуєУправлі
ннякультури,молодітаспортуСтрийськоїміськоїрадизаучастітасприянняіншихст
руктурнихпідрозділівСтрийськоїміськоїради, атакожСтрийська федерація 
волейболу.

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 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 бюджету вносяться зміни в Програму.



VIII.Перелік завдань, заходів та показників цільової програми
«Фінансова підтримкаСтрийської федерації волейболу» на 2022 рік

Фінансування
з/п Назвазавдання Перелікзаходівзавд

ання Показникивиконаннязаходу, один. виміру Виконавецьзаходу
, показника Джерела Обсяги,  

тис.грн.

Очікуванийрезул
ьтат

2022 рік
Показникизатрат К-

ть
200,0

Стрийськафедераціяволейболу
Суддівство 3 15.0
Внесокзасезон 1 8.0
Спортивнаформа 15 15.0
Транспортнівитрати 2 10.0
Спортивнийінвентар(м’ячі) 5 10.0
Навчально-тренувальнізбори 5 100.0
Стимулюючіпремії 30 42.0

Показникиефективності
Середня вартість суддійства 1 5.0
Середня вартість внеску за сезон 1 8.0
Середня вартість інвентарю 1 2.0
Середня вартість спортивної форми 1 1.0
Середня вартість навчально-тренувальних зборів 1 20.0

1 Фінансування
загальнихпотреб

Стрийськоїфедерації
волейболу

Наданняфінансовоїпі
дтримки

Стрийськоїфедера
ціїволейболу

Середня вартість стимулюючих премій 1

Одержувачікошт
ів

Бюджет
територіальноїгр

омади

1.4

Створенняумов
дляналежногоф
ункціонуванняС
трийськоїфедер
аціїволейболу

Керівникустанови–
головногорозпорядникакоштівІ.ПУКАС

Відповідальнийвиконавець
ПрограмиІ.ПУКАС

(7-11-64)


