
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження Програми розвитку футболу  

у Києво-Святошинському районі 
у 2011 році 

 
 
 Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97 «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами), згідно подання районної 
державної адміністрації, районна рада 
 

в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити Програму розвитку футболу у Києво-Святошинському районі у 2011 
році (додається). 

 
2. Рекомендувати фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити 

контроль за використанням коштів на реалізацію заходів виконання Програми. 
 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування прийняти та затвердити 
відповідні програми та передбачити кошти на їхнє фінансування. 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 

ради  з  питань сім'ї, молоді, спорту, туризму і Євро-2012 (голова комісії - 
Лашкул С.В.). 

 
 
 

 
                   Голова ради                             В.В. Луцюк 
 

 

 

 

 

 

 
м. Київ 
14 квітня 2011 року 
№ 87-06-VІ 



 

 

 

 
 

       

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                   рішенням VІ сесії Києво-Святошинської  
                                                                   районної ради VІ скликання 
                                                                                   від 14.04.2011 року № 87-06-VІ 
 

 

ПРОГРАМА 
розвитку футболу у Києво-Святошинському районі у 2011 році 

 
 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

 Футбол - складова частина культурного життя суспільства, яка сприяє 
збереженню і зміцненню здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових та 
інтелектуальних здібностей людини, організації змістовного дозвілля. 
 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. 
 Водночас, футбол сам зазнає величезного впливу, зумовленого соціальними 
явищами і умовами суспільного життя. Спорт і футбол зокрема, не тільки залежить 
від усієї соціальної структури суспільства, а й сам активно впливає на його різні 
сторони і сфери - політику, економіку, культуру. Футбольні матчі виконують 
соціальну функцію, як фактор стабілізації. Це стосується передусім розв’язання 
проблеми стримання агресивності, з якою доводиться мати справу будь-якому 
суспільству. Футбол є барометром соціальної напруженості, дуже чутливим до 
якнайменшого її підвищення, тобто барометром соціального клімату суспільства. 
Природно, це не є призначенням футболу, а лише однією з його соціологічних 
характеристик. 
 Крім того, специфіка занять футболом унікальна своєю універсальністю. У 
ході занять прищеплюється дух колективізму. Заняття футболом комплексно впливає 
на розвиток фізіологічних можливостей організму і фізичних здібностей. Навіть 
початковий рівень занять футболом закладає базу для занять іншими видами спорту. 
 Залишити футбол віч-на-віч з його проблемами - означає втратити цілу 
галузь, яка ще п’ять років тому прославляла Україну, і приректи значну частину 
підростаючого покоління на відставання у фізичному розвитку та погіршення 
здоров’я, а отже, на неповноцінне майбутнє. 

   Змістовне вирішення завдань Програми потребує значних зусиль задіяних у 
цьому процесі фахівців, а також відповідного організаційного, наукового, 
методичного та матеріального забезпечення. На цей час матеріальне забезпечення 
складного процесу спортивної галузі з боку держави не може задовольнити необхідні 
умови для ефективного його здійснення, але є можливість залучити до цього 
додаткові кошти завдяки тісній співпраці з підприємствами і організаціями, які 
спроможні надати футболу фінансову допомогу. В майбутній період необхідно 
винайти можливості подальшого розвитку футболу в районі, як одного з найбільш 
доступних і масових видів спорту, що дозволяє одночасно вирішувати проблему 
збереження і примноження здоров’я населення. 



 

 

 

 
 

 Не менш важливим є проведення внутрішніх спортивних змагань, які є 
низкою заходів, спрямованих на розвиток футболу на місцевому рівні та забезпечення 
високого рівня підготовки провідних спортсменів нашого району. 

   Протягом останніх трьох років Києво-Святошинський район вважається 
найфутбольнішим регіоном Київської області. За підсумками 2010 року районна 
футбольна федерація (голова - Валерій Чалий) вкотре очолила обласний футбольний 
рейтинг.  

   Федерація успішно проводить роботу з організації таких районних змагань з 
футболу, як щорічний чемпіонат в чотирьох лігах, Кубок району, щорічний 
меморіальний Кубок імені В. Г. Чанова тощо.        

   В чемпіонаті Києво-Святошинського району у 2010 році взяли участь 52 
дорослих та 9 дитячих команд, що є рекордом серед районних чемпіонатів України. 

   Приділяється з боку районної федерації значна увага науково-методичному 
забезпеченню розвитку футболу у районі. Для тренерів, арбітрів, керівників місцевих 
команд районною федерацією організовуються семінари та навчання. 
 Стурбованість викликає нинішній стан матеріально-технічної бази футболу в 
районі. Міські, селищна та сільські ради не завжди вважають за можливе взяти на 
себе відповідальність за розвиток цього популярного виду спорту на підпорядкованій 
їм території. 
 Для занять футболом в районі можна використовувати 18 футбольних полів, 
в т. ч. 2 - із синтетичним покриттям, та 8 міні-майданчиків із штучним покриттям. 
При цьому 52 футбольні команди приймають участь у чемпіонаті району, у яких 
змагаються понад 1000 учасників.  

Програма створена для розв’язання наступної проблеми: створення 
сприятливих умов для реалізації розвитку футболу в районі. 
 

2. Мета Програми 
 

Метою Програми є створення сприятливих умов для реалізації розвитку 
футболу в районі. 

Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом управління 
футболом, підтримки аматорського футболу, футболу ветеранів, футзалу та 
матеріально-технічного забезпечення. 

 
3. Завдання та заходи Програми  

 
Завдання та заходи, що розглядаються в даній Програмі: 
- розширення мережі та удосконалення структури проведення районних 

змагань серед футбольних команд району; 
- створення умов для проведення змагань з футболу серед широких верств 

населення; 
- удосконалення організаційних засад на основі консолідації та координації 

зусиль суб’єктів футболу, заінтересованих у його роботі; 
- проведення інвентаризації футбольних полів району та визначення потреби 

забезпечення їх спортивним інвентарем та обладнанням; 
- сприяння участі збірної команди та футбольних команд району в обласних 

змаганнях; 



 

 

 

 
 

- передбачення в бюджетах органів місцевого самоврядування коштів на 
ремонт і благоустрій стадіонів, футбольних полів, спортивних майданчиків та споруд, 
прилеглої до них території та забезпечення їх необхідним інвентарем та обладнанням; 

- контроль за виконанням Програми «Сільські стадіони Київщини» на 2008-
2011 роки;  

- залучення усіх верств населення до занять футболом за місцем їх 
проживання; 

- підвищення рівня арбітражу та інспектування районних змагань з футболу; 
- створення умов для розвитку футзалу; 
- удосконалення фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

розвитку футзалу; 
- запровадження проведення змагань з футзалу серед різних верств та груп 

населення; 
- методичне забезпечення суддів та фахівців з футзалу; 
- залучення в установленому порядку позабюджетних коштів у розвиток 

футболу  району. 
 

4. Напрями діяльності та заходи Програми 
 

Напрями реалізації Програми зазначені у додатку 1. 
 

5. Фінансування Програми 
 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються у 
районному бюджеті на розвиток фізичної культури і спорту, а також позабюджетних 
коштів та інших джерел. 

 
6. Очікувані результати 

 
Виконання Програми дасть змогу: 
- удосконалити організаційні засади районної системи футболу, збільшити 

чисельність представників широких верств населення, які регулярно займаються 
футболом, що, у свою чергу, сприятиме зниженню рівня злочинності, алкоголізму, 
наркоманії, тютюнопаління; 

- забезпечити постійну участь футбольних команд району у фінальних 
частинах обласних чемпіонатів, в інших футбольних турнірах та змаганнях; 

- задовольнити потребу районного футболу у кваліфікованих тренерах, інших 
фахівців футболу; 

- посилити підтримку органів місцевого самоврядування у збереженні та 
розвитку матеріально-технічного стану бази футболу, будівництва стадіонів і 
футбольних полів тощо; 

- запровадити проведення навчально-тренувальних зборів для футбольних 
команд району; 

- привести у відповідність з вимогами ФФУ інфраструктуру футбольних 
команд району, стан стадіонів, футбольних полів, спортивних майданчиків та споруд. 

Виконання Програми в повному обсязі дасть змогу підняти рівень розвитку 
районного футболу, фінансового та матеріально-технічного забезпечення. 

 
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 



 

 

 

 
 

 
Безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених  Програмою та 

взаємне інформування покладається на відділ у справах сім'ї, молоді та спорту 
районної державної адміністрації. 



 

 

 

 
 

 



Напрями діяльності та заходи Програми 
розвитку футболу в Києво-Святошинському районі у 2011 році 

 
№ з/п Напрями Заходи Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1.1. Сприяти створенню та розвитку футбольних 
осередків, клубів та команд. 
 

постійно 
 
 

федерація (за згодою), 
відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

самоврядування 

 

1.2. Розробити календар проведення ігор та 
положення різноманітних змагань з футболу та 
футзалу. 

ІІ квартал 
2011 року 

федерація (за згодою), 
відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА 

 

1.3. Сформувати бригади арбітрів для 
обслуговування змагань з футболу та футзалу. 

травень 
2011 року 

федерація (за згодою), 
відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА 

 

1.4. Налагодити співпрацю з органами місцевого 
самоврядування щодо надання спортивних 
споруд для забезпечення навчально-
тренувального процесу та проведення районних 
змагань з футболу та футзалу.  

постійно 
 

відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

самоврядування 

 

1.5. Провести інвентаризацію та паспортизацію 
стадіонів, футбольних полів, спортивних 
майданчиків та споруд. 

ІІ квартал 
 

відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

самоврядування 

 

І. Організаційно-
методична 

робота 

1.6. Проводити постійний моніторинг та 
відповідно вживати невідкладні заходи щодо 

постійно відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА 

 



 

 

 

 
 

виконання Програми «Сільські стадіони 
Київщини» на 2008-2011 роки. 



 

 

 

 
 

1.7. Внести пропозицію щодо розгляду на 
щотижневих апаратних  нарадах 
райдержадміністрації заслуховування звітів 
керівників органів місцевого самоврядування 
про виконання заходів Програми «Сільські 
стадіони Київщини» на 2008-2011 роки. 

постійно 
(згідно  

графіку) 

керівник апарату 
адміністрації, 

відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА 

 

 

1.8. Забезпечувати методичними матеріалами та 
проведення нарад, семінарів, навчання, 
інспектування арбітрів та інших фахівців. 

постійно федерація (за згодою), 
відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА 

 

1.9. Залучати представників районних та 
обласних ЗМІ для інформаційного забезпечення 
та пропагування заходів з футболу. 

постійно відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту, 

відділ внутрішньої 
політики РДА  

 

2.1. Надавати матеріально-технічну та фінансову 
підтримку збірній команді району та районним 
командам для участі в обласних змаганнях. 

постійно відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

самоврядування 

 

2.2. Забезпечувати проведення змагань різних 
рівнів з футболу серед населення району. 

постійно 
 
 

федерація (за згодою), 
відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

самоврядування 

 

ІІ. Розвиток 
футболу 

2.3. Запровадити заохочувальні призи для 
кращих спортсменів футбольних команд району, 
їхніх тренерів та інших спеціалістів у даній 
галузі. 

грудень 
2011 року 

 

федерація (за згодою), 
відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 

 



 

 

 

 
 

місцевого 
самоврядування 



 

 

 

 
 

2.4. Залучати до розвитку футболу активістів 
футбольного руху, громадські організації тощо. 

постійно 
 
 

федерація (за згодою), 
відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

самоврядування 

 

2.5. Сприяти залученню широких верств 
населення до занять футболом та надавати 
всебічну допомогу в організації та проведенні 
футбольних змагань та інших заходів. 

постійно 
 
 

федерація (за згодою), 
відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

самоврядування 

 

2.6. Надавати матеріально-технічну та фінансову 
підтримку футбольним суддям. 

постійно 
 
 

федерація (за згодою), 
відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

самоврядування 

 

3.1. Надавати матеріально-технічну та фінансову 
підтримку збірній команді району та районним 
командам для участі в обласних змаганнях. 

постійно відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

самоврядування 

   ІІІ. Розвиток 
футзалу  

3.2. Забезпечувати проведення змагань різних 
рівнів з футзалу серед населення району. 

постійно 
 
 

федерація (за згодою), 
відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

 



 

 

 

 
 

самоврядування 



 

 

 

 
 

3.3. Запровадити заохочувальні призи для 
кращих спортсменів футзальних команд району, 
їхніх тренерів та інших спеціалістів у даній 
галузі. 

грудень 
2011 року 

 

федерація (за згодою), 
відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

самоврядування 

 

3.4. Залучати до розвитку футзалу активістів 
футзального руху, громадські організації тощо. 

постійно 
 
 

федерація (за згодою), 
відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

самоврядування 

 

3.5. Сприяти залученню широких верств 
населення до занять футзалом та надавати 
всебічну допомогу в організації та проведенні 
футзальних змагань та інших заходів. 

постійно 
 
 

федерація (за згодою), 
відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

самоврядування 

 

3.6. Надавати матеріально-технічну та фінансову 
підтримку футзальним суддям. 

постійно 
 
 

федерація (за згодою), 
відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

самоврядування 

 

  ІV. Матеріально-
технічне 

забезпечення 

4.1. За результатами аналізу інвентаризації та 
паспортизації рекомендувати органам місцевого 
самоврядування при формуванні місцевих 
бюджетів передбачати кошти на ремонт і 

ІV квартал відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

 



 

 

 

 
 

благоустрій стадіонів, футбольних полів, 
спортивних майданчиків та споруд, прилеглої до 
них території та забезпечення їх необхідним 
інвентарем та обладнанням. 

самоврядування 



 

 

 

 
 

4.2. Надавати матеріально-технічну та фінансову 
підтримку  в організації навчально-
тренувального процесу та проведенні заходів. 

постійно відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

самоврядування 

 

4.3. Організувати роботу з керівниками органів 
місцевого самоврядування, районних 
підприємств та організацій щодо надання ними 
матеріальної-технічної та фінансової підтримки. 

постійно федерація (за згодою), 
відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

самоврядування 

 

4.4. Запровадити відзначення кращих меценатів 
та спонсорів футбольного руху в районі. 

грудень 
2011 року 

 

федерація (за згодою), 
відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту РДА, 

керівники органів 
місцевого 

самоврядування 

 

 
 
 

 
 
     

                       
  

 



 


