
  

 

 
 

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 
 

(сімнадцята ( 35) сесія сьомого скликання) 

                                                                                               

 

від    12 вересня  2019 року 

м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення   

одинадцятої (29) сесії сьомого 

скликання  Городнянської  

міської ради від  22  грудня  2018 року 

про затвердження  

 «Програми розвитку футболу на 

 території Городнянської  міської ради на 2019 рік» 

 

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питаль 

бюджету, планування , фінансів соціально-економічного розвитку, керуючись ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Внести зміни до рішення одинадцятої (29) сесії сьомого скликання 

Городнянської міської ради від  22  грудня  2018 року про затвердження 

«Програми розвитку футболу на  території Городнянської  міської ради на 2019 

рік»,  а саме: додаток 2 викласти у новій редакції (додається).   

      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

 

 

Міський голова      А.І.Богдан 

 

 



 

Додаток 2 

 

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку футболу на території Городнянської міської ради на 2019 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 

2.1. Сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної 

культури і спорту.  

Здійснювати постійний контроль за тренувальним 

процесом в дитячо-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. 

2.2. 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 

2019 

Громадська 

організація  

«Федерація футболу 

Городнянщини» 

Не потребує 

фінансування 

- 
Залучення нових 

спонсорів для команд 

громади, налагодження 

професійних відносин. 

.2.3  Участь збірної команди ФК «Городня» для участі в 

чемпіонаті та кубку 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 1830 грн. за однин 

матч). 

 Забезпечення підвозу команди на виїзні матчі 

(Оплата послуг перевезення, придбання пального в 

розрахунку 10 виїздів на відстань 2100 км. ) 

 Забезпечення фінансування на добові витрати з 

харчування  (з розрахунку 150 гривень на одного 

гравця на всі зустрічі) 

Протягом  

2019 року 

 

Громадська 

організація  

«Федерація футболу 

Городнянщини» 

Бюджет 

Городнянської 

міської ради 

 

 

59000 

Забезпечення  участі 

збірної команди ФК 

«Городня» для участі в 

чемпіонаті області серед 

команд вищої ліги. 

2.4 Забезпечення фінансування на добові витрати з харчування 

( з розрахунку 40 грн. на одного гравця на всі зустрічі) для 

п’яти команд-учасниць міжрайонного чемпіонату. («Вест», 

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

(Конотоп), та збірної команди ветеранів футболу 

Протягом  

2019 року 

Громадська 

організація 

«Федерація футболу 

Городнянщини» 

Бюджет 

Городнянської 

міської ради. 

 

51860 

 

 

Заохочення участі команд 

які є на території 

Городнянської міської 

ради в  міжрайонному 

чемпіонаті , популяризація 

футболу в селі. 

2.5 Проведення короткотермінових традиційних  турнірів в 

м.Городня та участь команд у виїзних короткотермінових 

турнірах ( оплата харчування гравців з розрахунку 40 грн. 

на гравця та  суддівство і послуги медперсоналу змагань в 

Протягом  

2019 року 

Громадська 

організація 

«Федерація футболу 

Городнянщини» 

Бюджет 

Городнянської 

міської ради. 

 

8700 Підвищення рівня 

кваліфікації та заохочення  

футбольних арбітрів,  

покращення рівня 



домашніх іграх з розрахунку 30,00 грн. за матч) 

        

організації змагань. 

2.6 Забезпечення фінансування на добові витрати з харчування 

( з розрахунку 40 грн. на одного гравця на всі зустрічі) 

збірної команди ветеранів футболу для участі в обласних 

турнірах. ( забезпечення підвозу команди на виїзні матчі, 

оплата послуг перевезення, придбання пального та оплата 

суддівства в домашніх зустрічах) 

Заявочний внесок за участь команди в кубку та чемпіонаті 

області  

Протягом  

2019 року 

Громадська 

організація 

«Федерація футболу 

Городнянщини» 

Бюджет 

Городнянської 

міської ради. 

 

19000 Залучення ветеранів 

футболу до активних 

занять  

Всього: 
 

  138560  

 

 

 

Начальник відділу культури, сім*ї, молоді та спорту О.Ю. Яцкова 


