
 
Бережанська міська рада  

VIII скликання 

VIII сесія 

(ІІІ засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 травня  2021 року                   м. Бережани №227 

Про внесення змін в Програму 

розвитку футболу Бережанщини на 

період 2020-2022 роки 
З метою визначення і реалізації основних заходів, спрямованих на 

залучення населення Бережанської міської територіальної громади до занять 

футболом, розвитку масового та аматорського футболу та популяризації 

здорового способу життя серед різних верств населення, відповідно до пункту 

22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

бюджету та фінансів, Бережанська міська рада  

  

В И Р І Ш И Л А:  

  

1. Внести зміни з 15.04.2021 року в додаток до Програми розвитку футболу 

Бережанщини на період 2020 – 2022 роки, затвердженої рішенням сесії міської 

ради  від 26 лютого 2020 р. № 1613, а саме: 

- в пункті 1.1 зменшити  фінансування команд Бережанської міської 

територіальної громади для участі у чемпіонаті та Кубку області та інших рівнів 

з футболу, проведення тренувальних зборів в 2021-2022 роках на 500 тис. грн.      

( в  2021 р. –  на 250,0 тис. грн., 2022 р. – на 250 тис. грн.) 

- в пункті 2.4 виділити кошти на  участь футбольних команд у чемпіонаті  

Тернопільського району на 2021-2022 роки в сумі 500,0 тис. грн. ( в  2021 р. –  

на 250,0 тис. грн., 2022 р. – на 250 тис. грн.) 

2. Внести відповідні зміни в додаток до рішення сесії міської ради від 26 

лютого 2020 року №1613 (Додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови згідно розподілу обов’язків. 

 

        Міський голова                       Ростислав БОРТНИК  
 

 

 

 



Додаток  
до рішення сесії міської ради   

                    від   12   травня  2021 р. №  227 
 

5. Напрями діяльності та заходи програми розвитку футболу в місті Бережани  

на 2020 -2022 роки 
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1.  

Управлін 

ня 

футболом  

1. Фінансування команд 

Бережанської міської 

територіальної громади 

для участі у чемпіонаті та 

Кубку області та інших 

рівнів з футболу, 

проведення тренувальних 

зборів  

2020-

2022 

роки  

Відділ освіти, молоді та 

спорту Бережанської міської 

ради; ГО ФЕДЕРАЦІЯ  

ФУТБОЛУ МІСТА  

БЕРЕЖАНИ, ГО 

"ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ  

"БЕРЕЖАНИ"  

Міський 

бюджет  
850.0  600.0  600.0  2050.0  

Забезпечення якісної 

підготовки та участі команд  

Бережанської міської 

територіальної громади у  

чемпіонаті та Кубку області 

та інших рівнів з футболу  

2. Участь у чемпіонаті 

обласної дитячо-юнацької 

футбольної ліги  

2020-

2022 

роки  

Відділ освіти, молоді та 

спорту Бережанської міської 

ради, Бережанська дитячо- 

юнацька спортивна школа, ГО  

ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ 

МІСТА БЕРЕЖАНИ  

Не 

потребує 

коштів  

-  -  -  -  

Щорічна участь у проведенні 

чемпіонату обласної дитячої 

ліги в трьох вікових групах  

3. Участь футбольних 

команд загальноосвітніх 

шкіл в змаганнях на призи 

клубу “Шкіряний м’яч”  

2020-

2022 

роки  

Відділ освіти, молоді та 

спорту Бережанської міської 

ради, Бережанська дитячо-

юнацька спортивна школа  

Не 

потребує 

коштів  

-  -  -  -  

Щорічна участь у проведенні 

чемпіонату обласних змагань 
призи клубу “Шкіряний  

м’яч”  



 

 

№  

з/п  

Назва 

напряму  

діяльності 

(пріоритет 

ні  

завдання)  

 Перелік заходів програми      Виконавці  

Джерела 

фінансув 

ання  

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. грн., у тому числі: 

Очікуваний результат  

    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

2.  

Аматорсь 

кий 

футбол  

4. Участь футбольних 

команд у чемпіонаті 

району  

2020-

2022 

роки  

Асоціація футболу 

Тернопільського району, ГО 

ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ 

МІСТА БЕРЕЖАНИ, Відділ 

освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради. 

Міський 

бюджет  
- 250,0 250,0 500,0 

Щорічне проведення 

чемпіонату району та  

забезпечення участі у ньому 

футбольних команд  

Бережанської міської 

територіальної громади  

5. Внесення  

інформаційних даних про 

стадіони та футбольні 

поля міста до Єдиного 

електронного  

Всеукраїнського реєстру 

спортивних споруд  

2020-

2022 

роки  

КП «СПОРТРЕСУРС»  

Бережанської міської ради  

Не 

потребує 

коштів  

-  -  -  -  

Виявлення фактичної 

наявності стану матеріально-

технічної та спортивної бази 

фізичної культури і спорту,  

обсягу необхідних робіт та їх 

ресурсного забезпечення  

    

6. Придбання спортивного 

інвентаря для міських 

команд, які беруть участь 

чемпіонаті області, району 

з футболу  

2020-

2022 

роки  

КП «СПОРТРЕСУРС»  

Бережанської міської ради  

Міський 

бюджет  
50.0  50.0  50.0  150.0  

Щорічне придбання 

спортивного інвентаря для  

команд Бережанської міської  

територіальної громади, які 

беруть участь чемпіонаті 

області, району з футболу  

  Всього міський бюджет   900.0  900.0  900.0  2700.0    

  

 Cекретар міської ради               Ірина МИГОВИЧ 


