МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 10 квітня 2015 року

№ 408

м. Мала Виска

Про затвердження районної цільової соціальної
програми розвитку футболу на 2015-2018 роки
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні” та розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районної
цільової соціальної програми розвитку футболу на 2015-2018 роки,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну цільову соціальну програму розвитку футболу на 2015-2018
роки (далі – Програма), додається.
2. Маловисківській райдержадміністрації забезпечити
програмних заходів відповідно до встановлених термінів.

виконання

Програми

та

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, соціального забезпечення населення,
освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
10 квітня 2015 № 408

Районна цільова соціальна програма розвитку
футболу на 2015-2018 роки

І. Вступ
Районну цільову соціальну програму розвитку футболу (далі-Програма) розроблено
відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», обласної цільової соціальної
програми розвитку фізичної культури і спорту та інших нормативно-правових актів.
У Маловисківському районі футбол посідає провідні позиції. Щороку в районі
проводиться чемпіонат району з футзалу, Кубок та чемпіонат району з футболу.
Традиційними є турніри з футболу, присвячені Дню Перемоги, Дню Європи, Дню
незалежності України та Дню фізичної культури і спорту. Футбольні команди є в 11
населених пунктах району .Футболісти Смолінської команди "Шахтар" протягом останніх
років захищають честь Маловисківського району у обласних змаганнях з футзалу та
футболу, увійшовши в п’ятірку кращих команд області. Є потенціал та прагнення до участі у
обласних змаганнях і в інших команд району. Молоді таланти Маловисківщини у змаганнях
на призи клубу "Шкіряний м'яч" ведуть боротьбу за призові місця.
Протягом останніх років було проведено паспортизацію стадіонів та футбольних
полів, ухвалено рішення, спрямовані, насамперед, на збереження мережі відділень футболу,
впровадження уроку футболу в загальноосвітніх школах, пошук позабюджетних коштів для
фінансування аматорського футболу. У районі здійснюється ремонт стадіонів та
впорядкування футбольних полів.
Але разом з досягнутими результатами продовжує існувати коло невирішених
проблем.
Насамперед, футбол в Маловисківському районі ще не використовується як
ефективний засіб подолання багатьох хронічних захворювань громадян, а також формування
й ведення здорового способу життя, відволікання дітей та молоді від негативного впливу
«вулиці».
Футболом та футзалом регулярно займається лише 1,5 % населення. Цей показник є
недостатнім.
Інтереси районного футболу потребують нагального вжиття ефективних заходів для
розв'язання не лише суто спортивної, а й соціально значущої проблеми забезпечення
розвитку футболу в Маловисківському районі відповідно до Конституції України, Закону
України «Про фізичну культуру і спорт», обласної програми розвитку фізичної культури і
спорту та інших нормативно-правових актів.
Основними причинами виникнення вказаних проблем є недостатній розвиток
масового футболу, на що впливають такі основні негативні фактори:
- недостатнє забезпечення навчальних закладів футбольним інвентарем, екіпіровкою,
методичними матеріалами;
- неврегульованість системи залучення дітей, молоді, інших груп населення до
масових занять футболом за місцем проживання, у місцях масового відпочинку та
відсутність у цих місцях належної кількості облаштованих та доступних місць для занять
футболом;
- недостатнє впровадження у загальноосвітніх закладах занять з фізичного виховання
з елементами футболу та секційної форми занять з цього виду спорту в позаурочний та
позанавчальний час;

- малоефективні дії громадськості та приватного сектору щодо популяризації занять
футболом у дитячому та молодіжному середовищі;
- недостатнє використання соціальної ролі футболу в розвитку громадянського
суспільства в Маловисківському районі.
ІІ. Завдання Програми та шляхи розв’язання проблем
Причини виникнення проблем свідчать про їх глибинний соціально-економічний
характер та необхідність системних дій з їх подолання. Тому, метою Програми є створення
нормативно-правових, соціальних, економічних і організаційних умов для послідовного
приведення системи районного футболу у відповідність до стандартів, забезпечення впливу
районного футболу на формування здорового способу життя молодого покоління, інших
груп населення, підвищення його престижу на обласній арені і на цій основі сприяння
об’єднанню нації.
Проблеми передбачається розв'язати протягом 2015-2018 років шляхом реалізації
комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення:
- системи управління масовим футболом;
- матеріально-технічної бази масового футболу;
- системи змагань у масовому футболі;
- роботи з популяризації масового футболу та реалізації соціальних проектів масового
футболу.
Кожний із цих напрямів розкривається у Програмі низкою конкретних заходів, що
відображають очікувані результати.
Враховуючи курс держави на децентралізацію влади, ключовим для ефективної реалізації
Програми стане питання розробки на її основі, спільних заходів влади і громадськості щодо
розвитку футболу, затвердження їх в установленому порядку, передбачивши у місцевих
бюджетах видатки на їх реалізацію, виходячи з можливостей території.
Фінансування Програми передбачається також здійснювати за рахунок місцевих
спонсорів і меценатів.
Реалізація Програми футболу дасть змогу наблизити систему районного футболу у
відповідність до світових стандартів, національних і обласних інтересів, забезпечити його
вплив на формування здорового способу життя різних груп населення, значно збільшивши
чисельність осіб, залучених до різних форм занять, підвищити престиж районного футболу
на обласній арені та на цій основі об’єднати в Маловисківському районі шанувальників
футболу, відволікти їх від антисоціальних проявів.
ІІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися у межах коштів, що
передбачатимуться у відповідних бюджетах на програми і заходи з розвитку фізичної

культури і спорту, а також із залученням інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
Обсяги бюджетних асигнувань будуть
визначатися, виходячи з необхідності забезпечення виконання у відповідних роках
конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію.
Роки виконання Програми:

Загальна к-сть коштів:

Кошти місцевого бюджету

2015

50,0 тис.грн.

25,0 тис. грн.

2016

50,0 тис.грн.

25,0 тис. грн.

2017

50,0 тис.грн.

25,0 тис. грн.

2018

50,0 тис.грн.

25,0 тис, грн.

Всього

200,0 тис.грн

100,0 тис. грн.

ІV. Очікувані результати
Виконання Програми дасть можливість:
- покращити результати виступів збірних команд району в обласних змаганнях;
- підвищити рівень забезпечення населення футбольними полями;
- забезпечити підтримку та проведення заходів серед молоді та ветеранів фізичної
культури та спорту;
- забезпечити залучення сільських жителів до занять футболом, підтримку кращих
спортсменів сільської місцевості;
- удосконалити систему дитячо-юнацького футболу в районі;
- підвищити рівень інформаційно-просвітницької діяльності, пропагандистської
роботи серед населення району.
V. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми покладається на сектор молоді та спорту
райдержадміністрації, який в особі керівника несе відповідальність за виконання і кінцеві
результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і
методи координації виконання Програми.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до районної цільової соціальної
програми розвитку футболу на
2015-2018 роки
Ресурсне забезпечення районної цільової соціальної програми
розвитку футболу на 2015-2018 роки
Обсяг коштів,
який пропонується
залучити на
виконання Програми
1
Обсяг ресурсів, усього
тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
районний бюджет
міський, селищний та
сільські бюджети
кошти не бюджетних
джерел

Етапи виконання Програми
І
2015 рік
2016 рік 2017 рік
2018 рік

Усього
витрат на
виконання
Програми

2
50,0

3
50,0

4
50,0

5
50,0

6
200,0

25,0

25,0

25,0

25,0

100,0

25,0

25,0

25,0

25,0

100,0

Додаток 2
до районної цільової соціальної
програми розвитку футболу на
2015-2018 роки
Напрями реалізації та заходи районної цільової соціальної програми розвитку футболу на 2015-2018 роки
№

Орієнтовні
обсяги

з/п
Назва
напряму
реалізації
(пріоритетні
завдання)

1
2
1. Вдосконален
ня системи
управління
масовим
футболом

Перелік заходів Програми

Термі
н
викон
ання
заход
у

3
4
1.1. Проведення всебічного аналізу
2015
рівня розвитку районного дитячоюнацького футболу щодо
інфраструктури, кадрового потенціалу
та організаційної структури
1.2. Щорічне планування заходів з
2015розвитку масового футболу та
узгодження планів сектору молоді та
2018
спорту райдержадміністрації, районної
організації ВФСТ «Колос» та

фінансува
ння
Джерела
Очікуваний результат
фінансуванн (вартість),
я
тис. грн., в
тому
числі:
2015 р.
2016 р.
2017 р.
2018 р.
5
6
7
8
Сектор молоді та спорту, Не потребує Вивчення стану розвитку
відділ освіти
фінансуванн
районного дитячорайдержадміністрації,
я
юнацького футболу
Маловисківська РДЮСШ
Виконавці

Сектор молоді та спорту Не потребує райдержадміністрації,
фінансуванн
районна організація
я
ВФСТ «Колос», районна
федерація футболу

Підтримка та підготовка до
чемпіонату району з фут
залу, чемпіонату та Кубка
району з футболу, турнірів з
футболу

Маловисківської районної федерації
футболу, контроль за їх виконанням
1.3. Організація та проведення
реєстрації всіх футболістів, які
виступають у районних змаганнях, в
Інформаційно-аналітичній системі
(єдиній базі даних) Федерації футболу
України
1.4. Координація роботи та надання
допомоги в організації змагань з
футболу

2015- Районна організація
ВФСТ «Колос», районна
2016 федерація футболу

Не потребує фінансуванн
я

2015- Сектор молоді та спорту Не потребує
райдержадміністрації,
фінансуванн
я
2018 районна організація
ВФСТ «Колос», районна
федерація футболу
2. Вдосконален 2.1. Надання рекомендацій спонсорам і 2015 Сектор молоді та спорту, Кошти
меценатам щодо будівництва
ня
відділ освіти
небюджетн
матеріально- футбольних полів згідно з потребами 2016
их джерел
населених пунктів, виходячи з
технічної
райдержадміністрації
бази футболу фінансових можливостей
2017
2018
2.2. Організація та підготовка щорічних 2015
кошторисів витрат коштів та виділення
коштів на розвиток футболу і
2016
вдосконалення матеріально-технічної
бази футболу
2017
2.3. Придбання футбольних м’ячів
дитячо-юнацьким і загальноосвітнім
школам

2018
2015
2016

Сектор молоді та спорту Районний
райдержадміністрації
бюджет

Проведення реєстрації
учасників районних змагань

-

Залучення до районних
змагань з футболу
зацікавлених організацій,
спонсорів та меценатів

10,0

Залучення більшої кількості
населення до занять
футболом,

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

підвищення рівня
забезпечення населення
футбольними полями
Залучення більшої кількості
населення до занять
футболом

10,0
10,0
1,0

Відділ освіти
Кошти
райдержадміністрації,
небюджетн
Маловисківська РДЮСШ их джерел 1,0

Забезпечення інвентарем для
проведення навчальнотренувальних занять

2017

1,0

2018
3. Вдосконален 3.1. Забезпечення участі представництва 2015
ня системи району в обласних аматорських
змаганнях, в чемпіонаті та Кубку
змагань у
2016
області з футболу та футзалу
масовому
футболі:
2017

1,0
9,0

2018
3.2. Проведення організаційних заходів 201
для досягнення представництва району
в дитячо-юнацьких змаганнях обласного 2016
рівня
2017
4. Вдосконален
ня системи
підготовки
резерву та
навчання і
підвищення
кваліфікації
в масовому
футболі:

2018
4.1. Організація та проведення семінарів 2015
з обміну досвідом щодо вдосконалення 2016
роботи з розвитку масового та
шкільного футболу
2017

Сектор молоді та спорту Районний
райдержадміністрації
бюджет

9,0
9,0
Сектор молоді та
спорту
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації

Районний
бюджет

Сектор молоді та
спорту
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації

Районний
бюджет

9,0
5,0
5,0

Забезпечення участі команд
району в обласних
змаганнях, покращення
результатів

5,0
5,0
1,0
1,0
1,0

2018
4.2. Розроблення та надання пропозицій 2015
до нової державної навчальної
програми з футболу для ДЮСШ та
інших дитячо-юнацьких футбольних
закладів, яка має бути розроблена на
державному рівні

Підготовка команд району
до обласних змагань,
покращення результатів

Пропаганда здорового
способу життя серед
працюючих осіб,
забезпечення участі у
відповідних заходах

1,0
Маловисківська РДЮСШ Не потребує фінансуванн
я

Надання пропозицій для
вдосконалення державної
навчальної програми для
ДЮСШ

4.3. Впровадження рекомендацій
2015
Федерації футболу України щодо
ефективного використання спрощених
ігор (у зменшених складах і на
майданчиках зменшених розмірів), з
урахуванням віку юних футболістів
4.4. Направлення на навчання тренерів з 2015
футболу та арбітрів з метою підвищення
кваліфікації
2016

Відділ освіти
Не потребує райдержадміністрації,
Маловисківська РДЮСШ фінансуванн
я

Залучення до занять учнів
молодшого шкільного віку

Маловисківська РДЮСШ, Кошти не 10,0
Маловисківська районна бюджетних
федерація футболу
джерел
10,0

Підвищення кваліфікації
тренерів та арбітрів

2017

10,0

2018
5. Вдосконален 5.1. Організація заходів з популяризації 2015
ня роботи з масового футболу під час проведення
популяризаці спортивних свят «День масового
2016
футболу УЄФА в Україні» та
ї масового
«Олімпійський урок»
футболу та
2017
реалізації
соціальних
2018
проектів
масового
футболу
5.2. Розроблення і здійснення комплексу 2015
заходів щодо роботи з уболівальниками
з метою стимулювання відвідування
2016
футбольних змагань усіх рівнів,
пропаганди здорового способу життя, 2017
підвищення культури вболівання та
патріотичного виховання молоді
2018

10,0
1,0

Сектор молоді та спорту, Кошти не
райдержадміністрації,
бюджетних
відділ освіти
джерел
1,0
райдержадміністрації
1,0

Популяризація масового
футболу

1,0

Сектор молоді та спорту Кошти не 3,0
райдержадміністрації,
бюджетних
відділ освіти
джерел
3,0
райдержадміністрації,
Маловисківська районна
3,0
федерація футболу
3,0

Пропаганда здорового
способу життя та
патріотичне виховання
молоді

Додаток 3
до районної цільової соціальної
програми розвитку футболу на
2015-2018 роки
ПАСПОРТ
районної цільової соціальної програми розвитку футболу на 2015-2018 роки
1.

Програма затверджена:

Рішення районної ради від 10 квітня
2015 року № 408

2.

Ініціатор розроблення Програми

Сектор молоді та спорту Маловисківської
райдержадміністрації

3.

Дата, номер і назва розпорядження голови
райдержадміністрації про розроблення Програми

20 березня. 2015 року № 89-р “Про
розроблення районної цільової соціальної
програми розвитку футболу на 2015-2018
роки”

4.

Розробник Програми

Сектор молоді та спорту Маловисківської
райдержадміністрації

5.

Співрозробники Програми

Районна організація ВФСТ «Колос»

6.

Відповідальний виконавець Програми

Сектор молоді та спорту Маловисківської
райдержадміністрації

7.

Учасники Програми

Сектор молоді та спорту
райдержадміністрації, відділ освіти
райдержадміністрації, районна організація
ВФСТ «Колос», районна федерація
футболу, Маловисківська РДЮСШ

8.

Терміни реалізації Програми

2015-2018 роки

Етапи виконання програми (для довгострокових
програм)

2015-2018 роки

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у
виконанні Програми (для комплексних програм)

Районний бюджет, позабюджетні кошти

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації програми, усього, у тому числі:

8.1.

200,0

кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету

100,0

кошти міського, селищного та сільських
бюджетів
кошти небюджетних джерел
11.

Основні джерела фінансування Програми

100,0
Районний бюджет, кошти небюджетних
джерел

