
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ІХ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 25 травня 2017 року          № 591 

 

Про внесення змін в міську програму 

розвитку фізичної культури і спорту на 

2016-2018 роки 

 

Розглянувши і обговоривши зміни до міської програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2016-2018 роки у відповідності п.22. ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни в Перелік завдань і заходів міської програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки, а саме пункти І.8, ІІ.4, VІ.7 

скасувати та викласти в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови 

Захарківу О.М. 
 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я.



Додаток  

до рішення сесії міської ради  

№ 591 від 25 травня 2017 року 

Перелік завдань і заходів Програми 

 
№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Терміни 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. грн. у тому числі: 

2016 2017 2018 Разом 

І. Забезпечення 

рухової активності 

дітей та молоді в 

обсязі 8-12 годин 

на тиждень 

І.8. Забезпечити участь спортсменів і команд 

міста в місцевих, обласних та 

Всеукраїнських спортивно-масових заходах 

серед учнівської молоді 

2016-2018 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський бюджет 15,0 20,0 25,0 60,0 

ІІ Створення умов 

для занять дітей 

та підлітків 

певним видом 

спорту, 

виявлення 

обдарованої 

молоді 

ІІ.4. Забезпечити підготовку та участь учнів 

Бережанської ДЮСШ у обласних, 

Всеукраїнських та міжнародних спортивних 

змаганнях, в тому числі проводити 

навчально-тренувальні збори 

2016-2018 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради, 

Бережанська 

ДЮСШ 

міський бюджет 120,0 200,0 200,0 520,0 

 інші джерела у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

VI Забезпечення 

розвитку спорту 

вищих досягнень 

та спорту 

ветеранів 

VІ.7. Забезпечити участь спортсменів і 

команд міста в місцевих, обласних, 

Всеукраїнських, міжнародних спортивних 

змаганнях з неолімпійських видів спорту 

2016-2018 

роки 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський бюджет 10,0 20,0 30,0 60,0 

 

Секретар Міської ради          Гончар П.В. 

 


