
УКРАЇНА 

КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

РІШЕННЯ 

від  26.04.2016     №  252               м.Калуш 

  

Про внесення змін до Програми 
фінансової підтримки громадських 
спортивних організацій в місті Калуші 
на 2016 рік 

  

  

  
            (дев’ята  сесія  сьомого              

           демократичного  скликання) 

            Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указів 
Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 «Про Національну доктрину розвитку 
фізичної культури і спорту» та від 2 серпня 2006 року № 667/2006 «Про національний план дій 
щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 828-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної 
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки»  та з метою  
формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та 
гуманістичних засадах, задоволення потреб кожного жителя міста у створенні належних умов для 
занять фізичною культурою і спортом, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до міської Програми фінансової підтримки громадських спортивних 
організацій в місті на 2016 рік, затвердженої рішенням міської ради від 29.12.2015 року № 
62 «Про міську Програму фінансової підтримки громадських спортивних організацій в 
місті на 2016 рік», із внесеними змінами відповідно до рішення міської ради від 23.02.2016 
року № 139, а саме: 

• збільшити обсяги фінансування хокейного клубу «Калуський легіон» на 130 тис. грн. 
та викласти в новій редакції п.7 паспорта Програми, фінансове забезпечення Програми та 
перелік заходів (додаються). 

2. Фінансування заходів програми у 2016 році здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету. 

3. Фінансовому управлінню міської ради (Лесі Поташник) передбачити кошти на фінансування 
Програми. 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на 
головного відповідального виконавця - управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту 
міської ради (Михайло Клим). 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами міськвиконкому 
Тетяну Максимець. 

  

Міський голова                                                                 Ігор Матвійчук 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  міської  ради 

від  26.04.2016   № 252 

 Секретар міської ради 

 Роман Боднарчук 

  

  

Зміни до міської Програми 

фінансової підтримки громадських спортивних організацій 

в місті на 2016 рік 

  

  

Замовник Програми 

Начальник управління в справах 

сім’ї, молоді, фізкультури та спорту 

міської ради                                                                                   Михайло Клим. 

  

Керівник Програми 

Керуючий справами виконкому                                                           Тетяна Максимець 

  

1. В Паспорті Програми пункт 7 викласти у новій редакції, а саме: 

п. 7. Обсяги фінансування програми 500,00 тис. грн. 
Обсяги фінансування 

в т.ч. за джерелами фінансування, тис. грн. 
Роки 

Всього, тис. грн. 
обласний бюджет міський бюджет інші джерела 

2016 500,0 - 500,0 - 

  

  

1. Розділ Фінансове забезпечення Програми, строки виконання Програми викласти у новій 
редакції, а саме: 



  

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 

Обсяг коштів міського бюджету, необхідний для реалізації Програми – 500,0тис. грн.: 

КФК 
Найменування 

громадських спортивних організацій 
тис. грн. 

Футбольний клуб «Калуш» 250,0 

Баскетбольний клуб «Калуш» 40,0 

Хокейний клуб «Білі ведмеді» 20,0 

Хокейний клуб «Олімпія» 30,0 
130112 Інші видатки 

Хокейний клуб «Калуський легіон» 160,0 

            Термін дії Програми – 2016 рік. 

1. Внести зміни в Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми та викласти їх в 
новій редакції згідно додатку. 

                  

 


