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1. ПАСПОРТ 

Програми розвитку футболу на території Городнянської міської ради 

на 2021-2025  рік 

 

1. Ініціатор

 розроблен

ня Програми 

Відділ  культури, сім'ї,  

молоді та спорту 

Городнянської міської ради 

Громадська організація «Федерація 

футболу Городнянщини» 

2. Розробник Програми Відділ  культури, сім'ї,  

молоді та спорту 

Городнянської міської ради 

Громадська організація «Федерація 

футболу Городнянщини 

4. Відповідальний

 виконаве

ць Програми 

Громадська організація «Федерація 

футболу Городнянщини» 

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

збірна команда ветеранів футболу  

Городнянської ОТГ «Ветеран», «Вест» 

Городня, «Колос» с.Дібрівне, ФК 

«Мощенка» с.Мощенка, «Зоря» 

с.Конотоп, «ДЮСШ» м. Городня, 

громадська організація «Федерація 

футболу Городнянщини». 

6. Термін реалізації Програми 2021-2025  рік. 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у

 виконанні 

Програми 

 

Міський бюджет 

Кошти спонсорів 

8. Загальний обсяг

 фінансових 

ресурсів,  необхідних

 для 

реалізації Програми. 

 

1436442 грн 
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Програма 

розвитку футболу на території 

Городнянської міської ради 

на 2021-2025  рік 

 

І. Загальні положення 

 

Футбол, як органічна складова фізичної культури і спорту є частиною 

культурного життя суспільства, що сприяє збереженню і зміцненню здоров'я 

людини, розвитку її фізичних і морально-вольових здібностей, організації 

змістовного дозвілля. Цей найпопулярніший вид спорту охопив усі верстви 

населення: ним займаються діти, молодь, ветерани, жінки, інваліди. 

Футбол у нашій країні – це не просто спортивна гра, а соціальне явище, вкрай 

необхідне і корисне. Як соціальне явище, футбол відображає стан суспільства. 

Футбол значною мірою  впливає на всі сторони життя людей –  їх трудову 

діяльність, суспільні відносини, сферу споживання, дозвілля, освіту тощо. 

Футбол повинен бути одним з основних об'єктів нашої громади як фактор 

виховання молоді і оздоровлення всіх верств населення  і як фактор зростання 

авторитету серед громад області. Вкладаючи гроші у футбол, місцева влада 

виявляє турботу не тільки про виховання футбольної зміни, а й створює умови 

для виведення дітей і підлітків з вулиці. У ході занять прищеплюється дух 

колективізму. Заняття футболом комплексно впливають на розвиток 

фізіологічних можливостей організму і фізичних здібностей. Навіть початковий 

рівень занять футболом закладає базу для занять іншими видами спорту. 

Наявна система розвитку футболу не відповідає потребам населення. Рівень 

залучення населення до участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових 

заходах за місцем проживання, навчання, роботи та відпочинку недостатній 

через обмежене фінансування. Зазначені недоліки не 

дають змоги в повному обсязі використовувати можливості футболу, як 

видовищного виду спорту. 

Виходячи із вищенаведеного, випливає гостра необхідність у зміні 

програмних підходів та визначення нових, пріоритетних напрямків розвитку 

футболу, які могли б забезпечити ефективне функціонування галузі та її 

фінансування. 

Програма розвитку футболу та фінансування футбольних команд на території 

Городнянської міської ради на 2021- 2025 роки передбачає шляхи об’єднання 

зусиль органів виконавчої влади місцевого самоврядування у забезпеченні 

сприятливих умов для подальшого розвитку футболу. 

 

І. Мета та основні завдання 

 

Головною метою Програми розвитку футболу на території Городнянської 

міської ради (далі – Програма) є приведення системи футболу у відповідність із  

потребами суспільства на основі більш інтенсивного розвитку в сучасних 

соціально-економічних умовах, підвищення рівня змагань і досягнення високих 



5  

спортивних результатів на турнірах та чемпіонатах. 

Основні завдання Програми: 

 поліпшення стану фізичної підготовленості та зміцнення здоров’я всіх 

верств населення; 

 створення умов для впровадження футболу у старостинських 

округах громади; 

 підвищення рівня підготовленості футболістів в командах; 

 удосконалення системи  підготовки  ФК «Городня»  та  п’яти команд 

громади;  

 підвищення рівня підготовленості всіх вікових груп для участі у змаганнях 

всіх рівнів; 

 підвищення ефективності системи проведення змагань з футболу всіх рівнів; 

 сприяння фізичному розвитку, зміцненню здоров’я,  моральній та 

соціальній реабілітації; 

 підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями через заняття 

футболом; 

 створення та розвиток клубної мережі футболу; 

 впровадження нових організаційних форм пропаганди та розвитку футболу; 

 підвищення рівня нормативно-правового, матеріально-технічного, 

фінансового, медичного та інформаційного забезпечення. 

 

ІІІ. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

 удосконалення системи підготовки футболістів для гідної участі у змаганнях 

регіонального та обласного рівня; 

 розвиток ветеранського футболу та участь команд у регіональних та 

обласних чемпіонатах та турнірах; 

 формування моделі розвитку футболу шляхом об'єднання зусиль 

заінтересованих громадських, приватних організацій та широких верств 

населення; 

 збільшення кількості населення, яке регулярно використовує футбол для 

проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя; 

 підвищення авторитету Городнянської громади серед громад області; 

 збільшення ресурсного забезпечення розвитку футболу, залучення 

позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних спортивних 

споруд. 

 

ІV. Заходи щодо реалізації Програми 

 

 проведення та фінансова підтримка змагань, турнірів, чемпіонатів серед 

команд громади та області; 

 проведення турнірів приурочених до визначних дат та загальнодержавних 

свят;   
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 удосконалення системи підготовки футбольних команд на території  

Городнянської міської ради та організація їх участі у змаганнях 

регіонального та обласного значення; 

 забезпечення коштами на харчування гравців команд громади; 

 забезпечення виділення коштів на суддівство чемпіонатів; 

 забезпечення коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів на 

виїзні міжрайонні та обласні чемпіонати; 

 забезпечення лікарськими засобами та виробами  медичного призначення  

учасників спортивних заходів; 

 забезпечення нагород та сувенірною продукцією учасників змагань.  

 

V. Фінансове забезпечення Програми 

 

 5.1.Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, які передбачаються для виконання програм і заходів з розвитку 

фізичної культури і спорту, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством, враховуючи власні ресурси громадських організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості, підприємств і організацій різних форм 

власності, вітчизняних та іноземних інвесторів, спонсорів, власні кошти 

громадян. 

Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми щорічно 

визначаються у межах кошторисних бюджетних призначень:  

2021р - 308541,6 грн.  

2022р – 252 000  грн.  

2023р –264 600 грн. 

2024р –291 100 грн. 

2025р –320 200 грн. 

5.2.  Головним виконавцем програми є Громадська організація «Федерація 

футболу Городнянщини», координує відділ культури, сім'ї, молоді та спорту 

Городнянської міської ради. 

 За рішенням виконавчого комітету Городнянської міської ради 

затверджується Додаток до Програми та Календарний план заходів.  

Зміни та корегування у Програмі проходить через сесію Городнянської 

міської ради. 

 

 

 

Секретар міської ради:                             С.А.Більська 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

 

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  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 районі. 

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 змагання 
2.2. Участь збірної команди ФК 

«Городня» для участі в чемпіонаті 

та кубку. 

 

 

- Оплата суддівства та 

медперсоналу змагань в домашніх 

Заявочний внесок за участь  

кубок - 600-00 грн. 

чемпіонаті області -  2500 

грн. 

 

1 матч – 1300 грн. 

 

Протягом  

2021 року 

 
 

  

10 матчів  

ГО «ФФ 

Городнянщини» 

Бюджет 

Городнянської 

міської ради 

        

 

 3100-00 

 

 

13000-00 

 

Забезпечення  участі збірної  

команди ФК «Городня» в розіграші 

кубку області та чемпіонаті 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. 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. 

 

11600-00 

 

 

 

 

57000-00 

 

 

2000-00 

 

 

5000-00 

3000-00 

 

 

3750-00  

 

 

 

63440-00 

та  видовищного дозвілля  і 

відпочинку. 

Всього по розділу 2.1. : 149861,6 
2.2. Участь  команди «Ветерани 35+» 

(Городня) у чемпіонаті області 

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 кубку області -   1200 грн. 

 

1100грн. – 1 матч. 

250грн.х1чол. 

 

Оплата послуг перевезення, 

придбання пального 

 5 виїздів на відстань 1100 

км. 220 л. дизель 

  

6 матчів 

150 грн.х19 гравців. 

Протягом  

2021 року 

 

ГО «ФФ 

Городнянщини» 
Бюджет 

Городнянської 

міської ради 

 
1200-00 

 

 

6600-00 

 

4400-00 

 

 

 

 

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 з міні-футболу 

 

- Забезпечення підвозу; 

 

- Забезпечення фінансування на 

добові витрати з харчування; 

 
 

 

2 виїзду  

700км – 140 л. 

150 грн. х 20 чол. 

 

Протягом  

2021 року 

 

ГО «ФФ 

Городнянщини» 
Бюджет 

Городнянської 

міської ради 

 

 

 

2800-00 

 

 

3000-00 

 

Залучення ветеранів футболу до 

активних занять Забезпечення 

завантаження  стадіону 

уболівальниками,  проведення 

роботи  з  уболівальниками  з  метою  

якісного та  видовищного дозвілля  

 і відпочинку 

Всього по розділу 2.2. :29900-00 



Всього по розділу 2.3. : 5800-00 

ІІІ. Змагання у громаді  

3.1 Забезпечення фінансування на добові 

витрати з харчування  

 для п’яти команд-учасниць 

міжрайонного чемпіонату. («Вест», 

«ДЮСШ»,(Городня),«Колос» 

(Дібрівне) ФК «Мощенка», «Зоря» 

(Конотоп); 

- Придбання медичних аптечок ; 

- Придбання нагородної атрибутики 

(кубки,медалі,грамоти) 

 

14 матчів 

70 грн. х 95чол. 

 

 

 

 

750грн.х 4шт. 

Протягом  

2021 року 

 

ГО «ФФ 

Городнянщини» 
Бюджет 

Городнянської 

міської ради 

74480-00 

 

 

 

 

 

 

3000-00 

10500-00 

Заохочення участі команд які є на 

території Городнянської міської 

 ради в  міжрайонному чемпіонаті , 

популяризація футболу в селі. 

3.2 Проведення короткотермінових 

традиційних відкритих  турнірів в 

м.Городня  з  футзалу,  міні-футболу  

в спортивних залах та на 

майданчиках зі штучним  покриттям  

(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  з міні – 

футболу,  футзалу , у  сусідніх  

містах, громадах  і селах  області  

згідно  запрошень  їх спортивного  

керівництва. ( оплата харчування 

гравців  (за окремим календарем 

змагань – додається)   

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: 122980-00 

                                                                                                            Всього : 308541,6 

 
 

     Секретар міської ради:                                   С.А.Більська 


