
                          
                            

  

                                           Україна                             ПРОЕКТ  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 
 

(п’ята (23) сесія сьомого скликання) 

 

 

від  07  червня  2018 року 

м. Городня 

 

Про затвердження 

 Програми розвитку футболу на 

 території Городнянської  міської ради 

 

 

          З метою підтримки розвитку футболу, керуючись ст.ст. 25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА : 

 

1.Затвердити Програми розвитку футболу на  території Городнянської  

міської ради (додається). 

 2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми 

розвитку футболу на  території Городнянської  міської ради затверджуються 

рішенням міської ради про бюджет на відповідний бюджетний період та 

коригуються в процесі його виконання. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету,планування,фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова      А.І.Богдан 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Програма 

розвитку футболу  

на території Городнянської  міської ради 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Городня 

2018 

 



           Зміст Програми 

 
1.  Паспорт Програми розвитку футболу на території Городнянської  міської 

ради 

     

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма розвитку                                   

футболу на території  Городнянської міської ради 

 

3. Мета Програми. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування; терміни та етапи виконання Програми. 

 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники. 

 

6. Очікувані результати Програми. 

 

7. Контроль та координація за ходом виконання Програми. 

 

Додаток 1. Ресурсне забезпечення Програми розвитку футболу  на території 

Городнянської  міської ради. 

 

Додаток 2. Напрями діяльності та заходів Програми розвитку футболу на 

території Городнянської  міської ради 

. 
                                                    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ 

Програми розвитку футболу на території Городнянської міської ради 

на 2018 рік 

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 

 

Громадська організація «Федерація футболу 

Городнянщини»   

КП  « Старт» Городнянської міської ради 

2. Розробник Програми  

Громадська організація «Федерація футболу 

Городнянщини»   

   

3. Співрозробники Програми Громадська організація «Федерація футболу 

Городнянщини»,  

КП «Старт» Городнянської міської ради. 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

 

Громадська організація «Федерація футболу 

Городнянщини»   

 

5. Учасники Програми  Команда ФК «Городня» (обласна), «Вест» 

Городня, «Колос» с.Дібрівне, ФК «Мощенка» 

с.Мощенка, «Зоря» с.Конотоп, «ДЮСШ» м. 

Городня,  громадська організація «Федерація 

футболу Городнянщини»,   

 КП  « Старт» Городнянської міської ради.  

6. Термін реалізації Програми 2018 рік. 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

 

Міський бюджет м.Городня 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми. 

84400 

  

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

розвитку футболу на території Городнянської міської ради 

 

Футбол є складовою частиною культурного життя та гармонійного розвитку 

людей держави. Він сприяє збереженню і зміцненню здоров’я, всебічному розвитку 

фізичних, морально-вольових здібностей людини, залучення дітей та юнаків до 

здорового способу життя, організації змістовного дозвілля людини. Про значну 

популярність футболу в нашій державі свідчить факт проведення чемпіонату 

Європи в 2012 році саме в Україні та фіналу ліги чемпіонів у травні поточного року 

в м.Києві.  Цей найпопулярніший вид спорту охопив усі верстви населення 

Городнянщини. 

Разом з тим, аналіз розвитку футболу в громаді свідчить про наявність   

низки проблем. Спостерігається негативна тенденція до  зменшення кількості 

команд - учасниць  в міських змаганнях (зимова першість з міні-футболу) та  



міжрайонному чемпіонаті та кубку.  У 2017 році налічувалося  дванадцять команд, 

у поточному році їх кількість зменшилась до дев’яти. .  Вболівальників турбує доля 

створеного у 2013 році футбольного клубу «Городня», який п’ятий сезон поспіль 

представляє Городнянщину у обласних змаганнях, проте стан матеріально-

технічного і фінансового забезпечення команди вимагає покращення.  

 «Програма розвитку футболу на території  Городнянської міської ради  на 

2018 рік» (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розрахована на залучення до занять футболом  

юнаків, молоді, людей середнього віку. Програма передбачає об’єднання зусиль 

усіх зацікавлених служб  на пропаганду здорового способу життя, згуртування 

дітей в секціях футболу та відлучення їх від шкідливих звичок, від виховання 

вулицею, організацію дозвілля всіх верств населення,  покращення привабливості 

міського стадіону. 

Досягнення поставлених Програмою цілей та завдань не можливе без 

додаткового фінансування з міського бюджету. 

 

3. Мета Програми 

 
Мета Програми – забезпечення спільної роботи органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та громадських організацій по розвитку дитячо-

юнацького футболу, відродження колишніх традицій найпопулярнішої гри в 

сільській місцевості,  стабільної участі команди ФК «Городня»  у чемпіонаті 

області серед команд  Вищої ліги, забезпечення оздоровлення, підвищення рівня 

організації змагань та досягнення кращих спортивних результатів. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування; терміни та етапи виконання Програми 

 

  Створення необхідних умов для покращення навчально-тренувальної 

роботи з футболу, перш за все,  учнів дитячо-юнацької спортивної школи,  

сільських команд громади та  ФК «Городня»,  шляхом: 

- забезпечення участі в міжрайонному чемпіонаті  команди «ДЮСШ» м. 

Городня ; 

          - сприяння командам сіл в забезпеченні їх участі в міжрайонному  чемпіонаті; 

          -  створення належних умов  для виступів ФК «Городня» в чемпіонаті 

Чернігівської області серед команд Вищої ліги. 

   

 5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники  

 
Основним завданням Програми є : 

 реалізація державної політики у сфері фізичної культури та спорту: 

 залучення різних верств населення до занять футболом ; 

 залучення громадських організацій до підготовки рішень органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування з питань розвитку футболу; 



  Досягнення мети Програми та виконання зазначених завдань буде 

здійснюватися шляхом реалізації заходів, що направлені на розвиток футболу на 

території Городнянської міської ради. 

  Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.  

  Напрями діяльності та заходи Програми в додатку 2. 

 

6. Очікувані результати Програми 

 
 Виконання Програми розвитку футболу на території Городнянської міської 

ради дасть змогу: 

розвивати юнацький футбол; 

відродити традиції футболу в селі; 

залучати до занять футболом  різні верстви населення Городнянщини; 

          брати участь збірній команді в чемпіонаті Чернігівської області серед команд 

Вищої ліги; 

організовувати та проводити  на належному рівні міжрайонний чемпіонат. 

 

 7. Контроль та координація за ходом виконання Програми  

 

 Громадська організація «Федерація футболу Городнянщини»   здійснює  

реалізацію Програми. Координує роботу по виконанню намічених заходів КП 

«Старт» Городнянської міської ради. В порядку контролю, за результатами  

виконання  Програми, передбачається розгляд питань виконання заходів у грудні 

2018 року на засіданні виконкому Городнянської міської ради. 

 

 

                                                                      

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                 Додаток 1 

 

 Ресурсне забезпечення Програми 

розвитку футболу на території Городнянської міської ради на 2018 рік. 

 
 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити до 

виконання 

Програми 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 
(тис. грн.) 

І 

2018 рік 

Обсяг ресурсів усього: 84400 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

                                                              

 

 

  

 

 



 Додаток 2 

 

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку футболу на території Городнянської міської ради на 2018 рік. 
 

 

№ 

 

Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

 Виконавець 

програми 

 

Джерело 

фінансування 

Всього на 

виконання 

Програми (грн.) 

 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної 

культури і спорту.  

Здійснювати постійний контроль за тренувальним 

процесом в ди 

тячо-юнацькій спортивній школі 

(допомога команді «ДЮСШ»  

м. Городня) 

Постійно  Громадська 

організація  

«Федерація футболу 

Городнянщини» 

 

Не потребує 

фінансування 

- Збільшення кількості 

футбольних команд в 

районі. 

Покращення якості 

підготовки юних 

футболістів у відділенні 

ДЮСШ. 

1.2. Провести розширене засідання ГО ФФГ з поширення 

передового досвіду команд «Вест» (Городня) та «Колос» 

(Дібрівне) щодо створення необхідних умов для утримання 

футбольних команд на території Городнянської міської 

ради. 

Липень 

2018 

Громадська 

організація  

«Федерація футболу 

Городнянщини» 

Не потребує 

фінансування 

- 
Залучення нових 

спонсорів для команд 

громади, налагодження 

професійних відносин. 

.  Участь збірної команди ФК «Городня» для участі в 

чемпіонаті області серед команд вищої ліги. 

 Заявочний внесок за участь в кубку та чемпіонаті 

області серед команд вищої ліги. 

 Оплата суддівства та медперсоналу змагань (в 

домашніх іграх з розрахунку 1800 грн. за однин 

матч). 

 Забезпечення підвозу команди на виїзні матчі 

(Оплата послуг перевезення, придбання пального в 

розрахунку 8 виїздів на відстань 1900 км. ) 

 Забезпечення фінансування на добові витрати з 

харчування  (з розрахунку 150 гривень на одного 

гравця) 

2018  

Громадська 

організація  

«Федерація футболу 

Городнянщини» 

Бюджет 

Городнянської 

міської ради 

 

 

5500 

 

12600 

 

 

 

10000 

 

 

42800 

Забезпечення  участі 

збірної команди ФК 

«Городня» для участі в 

чемпіонаті області серед 

команд вищої ліги. 

2.1 Забезпечення фінансування на добові витрати з харчування 

( з розрахунку 25 грн. на одного гравця на виїзні зустрічі) 

для п’яти команд-учасниць міжрайонного чемпіонату. 

(«Вест», «ДЮСШ», «Колос» (Дібрівне) ФК «Мощенка», 

«Зоря» (Конотоп) 

2018 Громадська 

організація 

«Федерація футболу 

Городнянщини» 

Бюджет 

Городнянської 

міської ради. 

 

13500 

 

 

Заохочення участі команд 

які є на території 

Городнянської міської 

ради в  міжрайонному 

чемпіонаті , популяризація 

футболу в селі. 

Всього: 
 

  84400  

 


