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І. Передмова 
 

Футбол є однією із складових державної політики з розвитку фізичної 
культури та спорту, невід’ємною частиною життя суспільства, яке, дбаючи про 
збереження і зміцнення здоров’я людей, створює умови для розвитку їх 
фізичних, морально-вольових здібностей та різнопланової організації 
змістового дозвілля. Сьогодні відношення до даного виду спорту зросло 
завдяки проведенню в Україні спільно з Польщею Чемпіонату Європи з 
футболу у 2012 році. В той же час світовий футбол не стоїть на місці – він 
постійно розвивається. З’являються нові тактичні схеми, нові вправи для 
тренування, модернізуються системи оцінювання футболістів тощо.   

В Києво-Святошинському районі розпочато створення сучасної системи 
програмних заходів розвитку дитячо-юнацького футболу, кадрового і науково-
методичного забезпечення цього напрямку, створення умов для розвитку 
матеріально-технічної бази у рамках збереження, реконструкції та створення 
дитячо-юнацьких футбольних клубів (команд), спортивних класів та секцій з 
футболу на місцях, розширення відділення з футболу у районній дитячо-
юнацькій спортивній школі. 

Так, на сьогодні в «Комунальній організації «Дитячо-юнацька спортивна 
школа» (м. Боярка) функціонує відділення з футболу, у якому працює 6 
тренерів-викладачів, тренується  311 вихованців. У порівнянні з 2011 роком 
кількість тренерів збільшилася на 2 штатні одиниці, кількість вихованців – 
майже на 100 дітей. Вихованці відділення протягом останніх років займають 
призові місця у обласних змаганнях «Футбольні надії Київщини» (2011р – І 
місце, 2012р. – І місце, 2013р – ІІІ місце), мають гарні показники в змаганнях з 
Першості області, у 2012 році дитячо-юнацька команда «Лідер» 
(Петропавлівсько-Борщагівська ЗОШ) виборола ІІІ місце в Національному 
Кубку шкільного футболу «ЄВРО-2012». 

Також в навчальних закладах району працюють спортивні секції з 
футболу, за рахунок оплати спортивно-масової роботи проводяться додаткові 
заняття з футболу. 

Такі загальноосвітні навчальні заклади, як Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, 
Білогородська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Гатнянська ЗОШ І-ІІІ ст., Петрівська ЗОШ І-
ІІІ ст., мають стандартні футбольні поля, Хотівський НВК «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. – гімназія» - футбольне поле зі штучним покриттям,  на території 
Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ І-ІІІ ст. розташоване футбольне поле зі 
штучним покриттям, яке перебуває на балансі сільської ради, Боярська ЗОШ І-
ІІІ ст. № 1, Гатнянська ЗОШ І-ІІІ ст., Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст., Забірська ЗОШ 
І-ІІІ ст., Крюківщинська ЗОШ І-ІІІ ст., Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Петропавлівсько-Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ст. мають майданчики зі штучним 
покриттям для міні-футболу, практично в кожній школі (за виключенням 
Горенської ЗОШ) є ігрові майданчики для гри у футбол. Також вихованці 
Дмитрівської та Михайлівсько-Рубежівської шкіл мають можливість 
користуватися футбольними полями, які перебувають на балансах сільських 
рад. 
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Щорічно в програму Районної спартакіади школярів включаються 
змагання з футболу: у 2011 році взяло участь 14 команд молодшої вікової групи 
(5-6 класи) та 27 команд середнього шкільного віку (8-9 класи), у 2012 році – 16 
і 24 команди відповідних вікових груп, у 2013 році – 26 і 25 команд відповідних 
вікових груп.  

З вересня  2012 року згідно угоди між КО «Дитячо-юнацька спортивна 
школа» та Петропавлівсько-Борщагівською ЗОШ функціонує спеціалізований 
клас з футболу (2004-2005 рр. н.). У 2013 році в Боярській ЗОШ І-ІІІ ст. 
відкрито клас з поглибленим вивченням футболу. 

Дитячо-юнацькі футбольні команди району щорічно беруть участь у 
багатьох змаганнях з футболу різних рівнів: Всеукраїнському турнірі з міні-
футболу серед дитячих команд «Весняний кубок», змаганнях регіональних 
рівнів Всеукраїнської спартакіади школярів, Всеукраїнських змагань з футболу 
на призи клубу «Шкіряний м’яч»,  змаганнях Кубку Київської області зі 
шкільного футболу, Чемпіонаті Київської області серед дитячих команд в 
різних вікових групах тощо.  

Показником результативності участі у вищевказаних заходів є висока 
змагальність місцевих команд як на районному, так і обласному рівнях.  

Стан розвитку дитячо-юнацького футболу в районі свідчить про 
прогресивні тенденції, подальше зміцнення організаційних та матеріально-
технічних засад. 

Проте, зарано говорити про завершення формування сучасної системи 
розвитку дитячо-юнацького футболу у районі. 

Необхідно, не знижувати рівень організаційної та матеріально-технічної 
підтримки розвитку дитячо-юнацького футболу в районі, вжити заходів щодо 
розширення взаємодії з комітетом дитячої ліги районної федерації, місцевими 
органами самоврядування.  

Крім того, тенденція створення у загальноосвітніх навчальних закладах 
району спеціалізованих спортивних класів з футболу, збільшення кількість 
дитячих спортивних секцій з футболу, ріст показників участі  районних команд 
у змаганнях обласної дитячо-юнацької футбольної ліги тощо вимагає  
стабільного й достатнього фінансування та матеріально-технічного 
забезпечення  дитячо-юнацького футболу в Києво-Святошинському районі в 
подальшому. Необхідно забезпечувати згідно діючого законодавства 
фінансування додаткового харчування вихованців, належного екіпірування та 
придбання інвентарю для таких класів, секцій, команд. Якщо щорічно  
протягом 2012-2014 років на виконання Комплексної цільової Програми 
розвитку дитячо-юнацького футболу в Києво-Святошинському районі на 2010-
2014 роки виділялося з районного бюджету  20 000,0 грн, то додаткових коштів 
(в більшості – спонсорських) на потреби забезпечення виконання завдань 
програми залучалося понад 100 000,0 грн. В той же час, враховуючи потребу у 
впорядкуванні роботи тренерів з футболу з учнями загальноосвітніх навчальних 
закладів району, необхідно також збільшити кількість посад тренерів з футболу. 
Існують на сьогодні також й інші наявні проблеми, що заважають системному 
розвитку дитячо-юнацького футболу на території нашого району. 
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Комплексна цільова програма розвитку дитячо-юнацького футболу у 
Києво-Святошинському районі на 2015-2019 роки теоретично обґрунтовує та 
розробляє шляхи розвитку динамічної системи дитячо-юнацького футболу в 
районі, здатності забезпечити його вихід на високий рівень. 
 

 
II. Мета і основні завдання Програми 

 
Метою Програми є створення належних умов розвитку динамічної 

системи дитячо-юнацького футболу у Києво-Святошинському районі, здатної 
забезпечити його вихід на високий рівень спортивних показників, адаптації 
даного виду спорту до сучасних соціально-економічних умов, збереження, 
реконструкція, створення та розвиток  мережі дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, клубів, спортивних класів з виду спорту, футбольних секцій тощо на 
місцях, модернізація їхньої матеріально-технічної бази відповідно до сучасних 
умов, формування гідного спортивного резерву. 

Основні завдання Програми:  
- визначення критеріїв ефективності основних напрямків розвитку дитячо-

юнацького футболу у Києво-Святошинському районі; 
- розробка системи принципів управління дитячо-юнацьким футболом з 

урахуванням особливостей Києво-Святошинського району; 
- створення в районі єдиної системи дитячо-юнацького футболу; 
- визначення основних шляхів достатнього та стабільного фінансового і 

матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького футболу, їх 
впровадження; 

- удосконалення системи організованої підготовки дитячо-юнацьких 
футбольних команд для участі в обласних змаганнях; 

- створення умов для залучення до занять футболом дітей соціально 
незахищених категорій; 

- поширення системи клубної роботи у дитячо-юнацькому футболі 
району; 

- сприяння розвитку волонтерського руху у дитячо-юнацькому футболі; 
- вдосконалення кадрового та науково-методичного забезпечення дитячо-

юнацького футболу у районі. 
 

 
ІІІ. Фінансове забезпечення Програми 

 
Видатки  на фінансування Програми, у тому числі на утримання у 

належному стані футбольних майданчиків, полів та стадіонів, забезпечення 
участі дитячо-юнацьких футбольних команд у змаганнях різних рівнів, 
придбання спортивної форми та футбольної екіпіровки для членів дитячо-
юнацьких команд, здійснюються за рахунок виділених у встановленому 
порядку коштів з обласного, районного та місцевих бюджетів, коштів 
підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду соціального 
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страхування з тимчасової втрати працездатності, позабюджетних фондів, а 
також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та 
інших джерел, не заборонених законодавством. 

Обсяг фінансування Програми визначається щороку під час складання 
проектів районного та місцевих бюджетів. 

 
 

ІV. Напрями реалізації та основні заходи Програми: 
 

1. Управління розвитком дитячо-юнацького футболу у районі 
1.1. Забезпечення в установленому порядку співпраці з ГО «Дитячо-юнацька 

футбольна ліга Київської області» щодо розвитку дитячо-юнацького 
футболу у Києво-Святошинському районі, в тому числі шляхом 
укладання відповідних угод. 

Управління освіти, 
молоді та спорту, 
органи місцевого 
самоврядування, Києво-
Святошинська районна 
федерація футболу. 
2015-2019 роки. 
 

1.2. Забезпечення паспортизації футбольних майданчиків та полів у районі. 
Управління освіти, 
молоді та спорту,  
органи місцевого 
самоврядування, Києво-
Святошинська районна 
федерація футболу. 
Постійно. 
  

1.3. Сприяння утворенню у населених пунктах району місцевих дитячо-
юнацьких команд. 

Управління освіти,  
молоді та спорту,  
органи місцевого 
самоврядування, Києво-
Святошинська районна 
федерація футболу. 
2015-2019 роки. 
 

2. Дитячо-юнацький футбол 
2.1. Проведення щорічного чемпіонату та районної першості Дитячо-

юнацької футбольної ліги Києво-Святошинського району серед команд 
різних вікових категорій. 
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Управління освіти,  
молоді та спорту,  
органи місцевого 
самоврядування, Києво-
Святошинська районна 
федерація футболу. 
2015-2019 роки. 
 

2.2. Проведення щорічних районних турнірів та інших змагань серед 
місцевих, шкільних тощо дитячо-юнацьких футбольних команд. 

Управління освіти, 
 молоді та спорту,  
органи місцевого 
самоврядування, Києво-
Святошинська районна 
федерація футболу. 
Щорічно. 
 

2.3. Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів для дитячо-
юнацьких футбольних команд у підготовці до районних, обласних 
змагань та змагань вищого рівня. 

Управління освіти, 
молоді та спорту,  
районне управління 
фінансів,  
органи місцевого 
самоврядування, Києво-
Святошинська районна 
федерація футболу. 
Постійно. 
 

2.4. Забезпечення участі тренерів відділення з футболу КО «Дитячо-юнацька 
спортивна школа» у обласних нарадах-семінарах підвищення 
кваліфікації. 

Управління освіти, 
молоді та спорту. 
2015-2019 роки. 
 

2.5. Забезпечення своєчасної сплати вступних внесків, передбачених 
Регламентом Чемпіонату Київської області серед дитячо-юнацьких 
команд, за участь в обласних змаганнях районних команд та відповідних 
платежів до Фонду допомоги гравцям на випадок отримання травм під 
час проведення тренувальних змагань та змагань, що проводяться під 
егідою Дитячо-юнацької футбольної ліги Київської області. 

Управління освіти, 
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молоді та спорту, 
районне управління 
фінансів,  
органи місцевого 
самоврядування, Києво-
Святошинська районна 
федерація футболу.  
2015-2019 роки. 
 

2.6. Забезпечення безпечного перевезення учасників районних та обласних 
змагань у місця їх проведення та у зворотному напрямку. 

Управління освіти, 
молоді та спорту, 
районне управління 
фінансів, органи 
місцевого 
самоврядування. 
Постійно. 
 

2.7. Забезпечення збірних команд  району екіпіровкою та спортивним 
інвентарем. 

Управління освіти, 
молоді та спорту, 
районне управління 
фінансів, органи 
місцевого 
самоврядування, Києво-
Святошинська районна 
федерація футболу. 
2015-2019 роки. 
 

2.8. Сприяння підвищенню кваліфікації вчителів фізичної культури 
загальноосвітніх навчальних закладів району, які проводять навчально-
тренувальні заняття та уроки фізкультури з елементами футболу, на базі 
Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних 
кадрів. 

Управління освіти,  
молоді та спорту. 
Щорічно. 
 

2.9. Організація підведення підсумків роботи за результатами проведення 
районного чемпіонату дитячо-юнацького футболу, визначення кращих 
команд та тренерів за результатами їх роботи за рік. 

Управління освіти, 
молоді та спорту,  
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органи місцевого 
самоврядування, Києво-
Святошинська районна 
федерація футболу. 
Щорічно. 
 

2.10. Сприяння створенню та забезпечення умов функціонування у 
встановленому порядку спеціалізованих класів з футболу у 
загальноосвітніх навчальних закладах Києво-Святошинського району. 

Управління освіти,  
молоді та спорту. 
2015-2019 роки. 
 

3. Футзал 
3.1. Забезпечення проведення чемпіонату Києво-Святошинського району з 

футзалу серед команд загальноосвітніх навчальних закладів та дитячо-
юнацьких спортивних шкіл району. 

Управління освіти,  
молоді та спорту, 
ДЮСШ. 
Щорічно. 
 

3.2. Забезпечення участі збірних команд району у Першості Київської області 
з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. 

Управління освіти,  
молоді та спорту, 
ДЮСШ. 
2015-2019 роки. 
 

4. Медичне забезпечення 
4.1. Забезпечення медичного огляду усіх учасників районних змагань. 

Управління освіти, 
молоді та спорту, Києво-
Святошинська 
центральна районна 
лікарня. 
Постійно. 
 
 
 

Начальник управління освіти,  
молоді та спорту Києво-Святошинської  
районної державної адміністрації                                           М.М. Івашко 


