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ПАСПОРТ 

програми розвитку футболу 

на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

на 2021-2022 роки 

 
 

1. Загальна характеристика (паспорт) програми 

 
1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради 

2. Підстава для розроблення Відповідно до Конституції України, на виконання 

законів України «Про місцеве самоврядування», 

«Про фізичну культуру і спорт» №3808-ХП, Указів 

Президента України від 02.08.2006 року № 667/2006 

«Про національний план дій щодо реалізації 

державної політики у сфері фізичної культури і 

спорту», від 21.07.2008 року №640/2008 «Про 

пріоритети розвитку фізичної культури і спорті в 

Україні» 

3. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради 

5. Учасники програми Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради, аматорські футбольні команди 

громади, громадські організації 

6. Термін реалізації програми 2021- 2022р.р. 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет 

Державний бюджет 

Інші джерела, не заборонені законодавством 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми 

11 100,00  тис. грн. 

 

 

  



ІІ. 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, люди з інвалідністю 

та з обмеженими можливостями.  

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

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

Специфіка занять футболом унікальна своєю універсальністю. Заняття футболом 

комплексно впливають на розвиток фізіологічних можливостей організму і 

фізичних здібностей. Навіть початковий рівень занять футболом закладає базу 

для занять іншими видами спорту.  

У Миколаївській сільській територіальній громаді функціонують 

футбольні команди, які беруть участь в змаганнях районного, обласного та 

Всеукраїнського рівнів. Проводяться змагання з футболу для широких верств 

населення. 

Проте, наявна система розвитку футболу та рівень залучення жителів 

громади до участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах за 

місцем проживання, навчання, роботи та відпочинку не відповідає потребам 

населення. Футбольні поля потребують реконструкції, ремонту та модернізації. 

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. 

Програма розвитку футболу на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району на 2021-2022 роки (далі - Програма) передбачає шляхи 

об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, закладів 

освіти, підприємств, установ та організацій усіх форм власності  та громадян у 

забезпеченні сприятливих умов для подальшого розвитку футболу. 

 

ІІІ. Мета та основні завдання Програми 

 

Метою Програми є створення організаційних умов для послідовного 

приведення системи футболу у відповідність до стандартів, забезпечення впливу 

футболу на формування здорового способу життя молодого покоління, активне 

залучення до занять футболом всіх верств населення громади, впровадження 

здорового способу життя у повсякденний побут жителів та забезпечення їх 

зайнятості у вільний час. 

Змістовне вирішення завдань Програми потребує значних зусиль задіяних 

у цьому процесі фахівців, а також відповідного організаційного, наукового, 

методичного і матеріального забезпечення.  

Основні завдання Програми:   

1) популяризація футболу у освітній, соціально-побутовій та виробничій 

сферах;  



2) подальший розвиток деяких напрямків футболу: аматорського та 

ветеранського, а також серед осіб з обмеженими фізичними можливостями;  

3) удосконалення системи організації дитячо-юнацького футболу;  

4) організація серед широких верств населення за місцем проживання 

доступних масових заходів з розвитку футболу;  

5) удосконалення системи підготовки футбольних команд для участі у 

змаганнях всіх рівнів;  

6) розвиток та підтримка футбольної інфраструктури; 

7) зміцнення матеріально-технічного та фінансового забезпечення;  

8) підвищення ефективності інформаційного забезпечення і впровадження 

нових організаційних форм пропаганди футболу. 

 

ІV. Очікувані результати 

 

Виконання Програми дасть змогу:  

 створити належні умови для залучення широкого кола осіб усіх 

категорій населення до занять з футболу; 

 збільшити кількість населення, яке регулярно використовує футбол для 

проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя; 

 покращити організацію проведення турнірів, чемпіонатів, змагань з 

футболу; 

 покращити систему підготовки футболістів для гідної участі у 

змаганнях; 

  покращити матеріально-технічне та фінансове забезпечення 

футбольних команд; 

 зберегти та удосконалити спортивну інфраструктуру. 

 

V. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету Миколаївської сільської ОТГ, державного бюджету, а також за рахунок 

позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Джерела 

фінансування 

 

Обсяг коштів на виконання 

Програми по роках (тис. грн.) 

Усього витрат 

(тис. грн.) 

2021 рік 2022 рік 
11 100,00 

Державний 

бюджет 

(ДФРР, 

субвенції) 

9 000,00 - 9 000,00 



Місцевий 

бюджет 1 550,00 550,0 2 100,00 

Інші джерела 
У межах, не заборонених чинним законодавством 

 

V. Виконання Програми 

 

Координацію роботи щодо виконання Програми здійснює відділ освіти, 

молоді та спорту Миколаївської сільської ради.  

Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет 

Миколаївської сільської ради Сумського району. 

  



VI. Заходи Програми 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Відповідальні виконавці 

Джерела 

фінансування 

Обсяги 

фінансування 

в т.ч. за роками 

(тис.грн.) 

2021 2022 

1 Проведення футбольних заходів 

серед широких верств населення 

громади, розширення кола учасників 

змагань 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Миколаївської 

сільської ради 

 

Місцевий бюджет, 

позабюджетні кошти 

40,0 20,0 20,0 

2 Проведення спільних футбольних 

матчів з командами громад 

Сумського району відповідно до 

затвердженого плану на рік 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Миколаївської 

сільської ради 

 

Місцевий бюджет, 

позабюджетні кошти 

40,0 20,0 20,0 

3 Підвищення рівня організації та 

проведення змагань, турнірів, матчів 

з футболу серед команд закладів 

загальної середньої освіти 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Миколаївської 

сільської ради 

 

Не потребує 

фінансування 

- - - 

4 Сприяння у проведенні традиційного 

футбольного турніру, присвяченого 

пам’яті загиблих воїнів АТО 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Миколаївської 

сільської ради 

Місцевий бюджет, 

позабюджетні кошти 

10,0 5,0 5,0 

5 Проведення роботи спільно з ДЮСШ 

щодо відкриття/функціонування 

гуртків з футболу в ЗЗСО громади 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Миколаївської 

сільської ради 

Місцевий бюджет, 

позабюджетні кошти 

400,0 200,0 200,0 

6 Забезпечення участі футбольних 

команд громади у змаганнях усіх 

рівнів (районного, обласного, 

всеукраїнського) з футболу та його 

різновидів (міні футбол, футзал)  

Відділ освіти, молоді та 

спорту Миколаївської 

сільської ради 

Місцевий бюджет, 

позабюджетні кошти 

200,0 100,0 100,0 

7 Забезпечення футбольних команд 

громади необхідним інвентарем та 

футбольною формою 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Миколаївської 

сільської ради 

Місцевий бюджет, 

позабюджетні кошти 

400,0 200,0 200,0 



8 Проведення паспортизації стадіонів, 

футбольних полів визначення потреби 

у забезпеченні спортивним 

інвентарем та обладнанням 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Миколаївської 

сільської ради 

Не потребує 

фінансування 

- - - 

9 Будівництво футбольного поля зі 

штучним покриттям в с.Северинівка 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Миколаївської 

сільської ради 

Місцевий бюджет, 

державний бюджет, 

позабюджетні кошти 

10 000,00 10 000,00 - 

10 Здійснення моніторингу технічного 

стану спортивних споруд щодо їх 

готовності до проведення змагань з 

футболу всіх рівнів 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Миколаївської 

сільської ради 

Не потребує 

фінансування 

- - - 

11 Забезпечення громадського порядку 

та громадської безпеки, пожежної 

безпеки, медичного обслуговування 

учасників і глядачів футбольних 

матчів та змагань всіх рівнів, 

додержання санітарно-гігієнічних 

норм у відповідності до вимог 

чинних нормативно-правових актів 

Виконавчий комітет 

сільської ради, відділ 

освіти, молоді та спорту 

Місцевий бюджет, 

позабюджетні кошти 

10,0 5,0 5,0 

12 Забезпечення широкого висвітлення у 

засобах масової інформації 

відомостей про футбольні досягнення 

спортсменів громади 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Миколаївської 

сільської ради 

Не потребує 

фінансування 

- - - 

 

 

Секретар сільської  ради      Вікторія НЕПИЙВОДА 


