
                                                                                                                                     ПРОЄКТ 

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 
РІШЕННЯ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 
від 14 вересня 2021року  

м. Городня 

 
 

Про внесення змін до 

«Програми розвитку футболу на 

території Городнянської міської ради на 2021-2025 роки» 

 
З метою популяризації, розвитку футболу в громаді, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

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

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Городнянська міська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Внести наступні зміни до «Програми розвитку футболу на 

території Городнянської міської ради на 2021-2025 роки», затвердженої 

рішенням Городнянської міської ради від 23 грудня 2020 року «Про 

затвердження Програми розвитку футболу на території Городнянської 

міської ради на 2021-2025 роки» зі змінами, а саме: 
1.1.  Додаток 1 «Ресурсне забезпечення Програми розвитку 

футболу на території Городнянської міської ради на 2021 рік» викласти в 

новій редакції, що додається. 

1.2.  Додаток 2 «Напрями діяльності та заходи Програми 

розвитку футболу на території Городнянської міської ради на 2021 рік 

викласти в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-

економічного розвитку, законності та правопорядку. 

 
 

Міський голова Андрій БОГДАН 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                     Додаток 1 

 

 Ресурсне забезпечення Програми 

розвитку футболу на території Городнянської міської ради на 2021 рік. 
 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити до 

виконання 

Програми 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 
(тис. грн.) 

І 

2021р. 

Обсяг ресурсів усього: 388180,00 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

 

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку футболу на території Городнянської міської ради на 2021 рік. 
№ Перелік заходів Програми Орієнтовний кошторис Строк 

виконання 

заходу 

Виконавець 

програми 

Джерело 

фінансування 

Всього  

(грн)на 

виконання 

Програми 

Очікуваний результат 

І Організаційні заходи 
1.1 Сприяти поширенню клубної 

системи у сфері футболу працювати 

в напрямку створення нових 

футбольних  команд в громаді. 

Започаткувати з 2021 року 

проведення першості міста з 

футболу міні – футболу серед 

команд підприємств, організацій та 

установ міста, між старостинськими 

округами. 

Здійснювати постійний контроль за 

тренувальним процесом в дитячо-

юнацькій спортивній школі, надавати 

практичну допомогу команді 

«ДЮСШ» м. Городня  для участі в  

змаганнях серед  дорослих команд  

громади. 

 Постійно ГО «ФФ 

Городнянщини» 
Не потребує 

фінансування 
- Збільшення кількості футбольних 

команд в ТГ. 

Покращення якості підготовки юних 

футболістів у відділенні ДЮСШ. 

1.2 Провести розширене  звітно – 

виборне засідання ГО ФФГ та 

включити до порядку денного 

вивчення і поширення передового 

досвіду команд ФК «Куликівка», 

«Вест» (Городня), «Колос» 

(Дібрівне)  щодо створення 

необхідних умов для утримання 

футбольних команд на території 

Городнянської міської ради. 

 Лютий 2021 ГО «ФФ 

Городнянщини» 

Не потребує 

фінансування 
- Залучення нових спонсорів для 

команд громади, налагодження 

професійних відносин 

ІІ. Обласні, районні змагання 
2.2. Участь збірної команди ФК 

«Городня» для участі в чемпіонаті 

та кубку області та району. 

 

 

- Оплата суддівства та 

медперсоналу змагань в домашніх 

Заявочний внесок за участь  

кубок - 600-00 грн. 

чемпіонаті області -  3000 

грн. 

 

1 матч – 1360 грн. 

 

Протягом  

2021 року 

 
 

  

Згідно 

календаря  

ГО «ФФ 

Городнянщини» 

Бюджет 

Городнянської 

міської ради 

        

 

 3600-00 

 

 

13600-00 

 

Забезпечення  участі збірної  

команди ФК «Городня» в розіграші 

кубку району та чемпіонаті району та 

області. Забезпечення завантаження  

стадіону уболівальниками,  

проведення роботи  з  

уболівальниками  з  метою якісного 



іграх; 

-  Забезпечення підвозу команди 

на виїзні матчі; 

 

 

 

 

- Забезпечення фінансування на 

добові витрати з харчування ; 

 

- Придбання медикаментів для 

спортивної аптечки ; 

 

- Придбання спортивної форми 

(труси, бутси); 

 

- Оплата страхового полюса  

(страхування) гравців  

команди від нещасного випадку 

(травми); 

 

- Забезпечення фінансування на 

винагороду тренеру по ЦПХ та 

нарахування ЄСВ 

 

Оплата послуг перевезення, 

придбання пального 

 10 виїздів на відстань 2900 

км. 290 л .газ; 580л. х28,00 

дизель 

  

20 ігор 

150 грн.х19 гравців. 

 

1 комплект  

12 заморозок 

 

250грн. х 20шт. 

150 грн. х 20 шт. 

 

 

 150грн.  х 25 чол. 

 

 

 

6500+22%=7930 х 8міс. 

 

16240-00 

 

 

 

 

 

 

57000-00 

 

 

2000-00 

 

 

5000-00 

3000-00 

 

 

3750-00  

 

 

63440-00 

та  видовищного дозвілля  і 

відпочинку. 

Всього по розділу 2.1. : 167630 
2.2. Участь  команди «Ветерани 35+» 

(Городня) у чемпіонаті області та 

району серед ветеранів. 

 

 

- Оплата суддівства та 

медперсоналу змагань в домашніх 

іграх; 

-  Забезпечення підвозу команди 

на виїзні матчі; 

 

 

 

- Забезпечення фінансування на 

добові витрати з харчування ; 

 

Заявочний внесок за участь  

у чемпіонати області -    

1500 грн. 

 

1620грн. – 1 матч. 

250грн.х1чол. 

 

Оплата послуг перевезення, 

придбання пального 

 5 виїздів на відстань 1100 

км. 220 л. дизель 

  

10 матчів 

150 грн.х19 гравців. 

Протягом  

2021 року 

 

ГО «ФФ 

Городнянщини» 
Бюджет 

Городнянської 

міської ради 

 
1500-00 

 

 

 

8100-00 

 

 

6160-00 

 

 

 

 

17700-00 

Залучення ветеранів футболу до 

активних занять Забезпечення 

завантаження  стадіону 

уболівальниками,  проведення 

роботи  з  уболівальниками  з  метою  

якісного та  видовищного дозвілля  

 і відпочинку 

2.3 Участь команди «Ветеран 45+» у 

чемпіонаті області, р-ну  

з міні-футболу 

- Забезпечення підвозу; 

 

- Забезпечення фінансування на 

 
 

2 виїзду  

700км – 140 л.х28.00 

 

150 грн. х 20 чол. 

Протягом  

2021 року 

 

ГО «ФФ 

Городнянщини» 
Бюджет 

Городнянської 

міської ради 

 

 

 

3920-00 

 

3000-00 

Залучення ветеранів футболу до 

активних занять Забезпечення 

завантаження  стадіону 

уболівальниками,  проведення 

роботи  з  уболівальниками  з  метою  

якісного та  видовищного дозвілля  



добові витрати з харчування;    і відпочинку 

Всього по розділу 2.2. :33460-00 

Всього по розділу 2.3. : 6920-00 

ІІІ. Змагання у громаді  

3.1 Забезпечення фінансування на добові 

витрати з харчування  

 для команд-учасниць, згідно заявок  

чемпіонату та кубку  громади.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Придбання медичних аптечок ; 

- Придбання нагородної атрибутики 

(кубки, медалі, грамоти) 

 

19 матчів 

70 грн. х 95чол. 

2матчі   

70х95чол 

 

 

 

750грн.х 4шт. 

Протягом  

2021 року 

 

ГО «ФФ 

Городнянщини» 
Бюджет 

Городнянської 

міської ради 

126350-00 

 

5320-00 

 

 

 

3000-00 

10500-00 

Заохочення участі команд які є на 

території Городнянської міської 

 ради в  міжрайонному чемпіонаті , 

популяризація футболу на території 

Городнянської міської . 

3.2 Проведення короткотермінових 

традиційних відкритих  турнірів, 

кубків ТГ у м.Городня  з  футболу,  

міні-футболу  (за  окремим 

календарем  змагань – додається). 
(суддівство і послуги медперсоналу 

змагань, придбання нагородної 

атрибутики) 

 

50,00 грн. за матч Протягом  

2021 року 

 

ГО «ФФ 

Городнянщини» 
Бюджет 

Городнянської 

міської ради 

25000-00 Підвищення рівня майстерності 

футболістів, кваліфікації та 

заохочення  футбольних арбітрів,  

покращення рівня організації 

змагань. 

3.3 Участь команд  Городнянської 

міської ради у виїзних 

короткотермінових турнірах, кубках 

з футболу, міні – футболу,  у  

сусідніх  містах, громадах  і селах  

області  згідно  запрошень  їх 

спортивного  керівництва. ( оплата 

харчування гравців  згідно 

Положення) 

70 грн. на гравця та 

придбання пального для  

транспорту) 

 

Протягом  

2021 року 

 

ГО «ФФ 

Городнянщини» 
Бюджет 

Городнянської 

міської ради 

10000-00 Підвищення рівня майстерності 

футболістів, кваліфікації та 

заохочення  футбольних арбітрів,  

покращення рівня організації 

змагань. 

Всього по розділу 3: 180170 

                                                                                                            Всього : 388180,00 

 
 

 

   Начальник відділу культури,  

   сім'ї,  молоді   та спорту  

  Городнянської  міської  ради                                                                                                       Олена ЯЦКОВА 
 


