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ПАСПОРТ 
Програми розвитку футболу в м. Деражня Хмельницької області на 2020-2024 роки 

 
1. Ініціатор розроблення Програми Міська організація «Наш футбол» 
2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 
про розроблення Програми 

Закон України «Про фізичну культуру і 
спорт», Указ Президента України від 
09.02.2016 № 42/2016 «Про національну 
стратегію з оздоровчої рухової активності в 
Україні на період до 2025 «Рухова 
активність – здоровий спосіб життя  
здорова нація», Указ Президента України 
від 28 вересня 2004 р. № 1148/2004 «Про 
національну доктрину розвитку фізичної 
культури і спорту»; Постанова Кабінету 
Міністрів України від 9 грудня 2015 р. 
№ 1045 «Про затвердження Порядку 
проведення щорічного оцінювання 
фізичної підготовленості населення 
України»; Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 9 грудня 2015 р. 
№ 1320-р «Про схвалення Державної 
цільової соціальної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на період до 
2020 року» 

3. Розробник Програми Міська організація «Наш футбол» 
4. Головний розпорядник коштів Виконавчий комітет в особі міського 

голови 
5. Відповідальний виконавець    

Програми 
Міська організація «Наш футбол» 

6. Учасники (співвиконавці Програми) Виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради 
Міська організація «Наш футбол» 

7. Термін реалізації Програми 2020-2024 роки 
8. Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні Програми  
Міський бюджет  
 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, всього(тис.грн.), у тому 
числі по роках: 

 
325 

9.1. 2020 50 

9.2. 2021 60 
9.3. 2022 70 
9.4. 2023 70 
9.5. 2024 75 

 
 
 
  



Програма розвитку футболу в м. Деражня Хмельницької області на 2020-2024 роки 
 
 

1. Характеристика стану сфери футболу 
Фізична культура і спорт – невід’ємна частина виховного процесу дітей, молоді 

та гармонійного розвитку населення нашої держави. 
Нині футбол є однією із складових частин культурного життя суспільства. 

Футбол найпопулярніший і найулюбленіший вид спорту охопив усі верстви населення. 
Ним займаються діти, молодь, ветерани, жінки та інваліди. 

Згідно Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента 
України від 09.02.2016 № 42/2016 «Про національну стратегію з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 «Рухова активність – здоровий спосіб життя  
здорова нація», Указу Президента України від 28 вересня 2004 р. № 1148/2004 «Про 
національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту»; Постанови Кабінету 
Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1045 «Про затвердження Порядку проведення 
щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України»; Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1320-р «Про схвалення Державної 
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 
року», була розроблена Програма розвитку футболу в м. Деражня Хмельницької області 
на 2020- 2024 роки. 

Головною метою Програми визначено приведення системи футболу у 
відповідність із потребами суспільства в сучасних соціально-економічних умовах, 
сприяння його подальшому розвитку, забезпечення оздоровлення різних верств 
населення. 

Футбол у нашій країні - це не просто спортивна гра, а соціальне явище, потрібне і 
вкрай корисне. 

Впровадження уроків футболу в закладах освіти сприяє не лише              
популяризації гри і підготовки хороших футболістів, а й дає суспільству яскравих 
особистостей. Завдяки цьому ми можемо відлучити дітей від сумнівних компаній і 
залучити їх до здорового способу життя, активного заняття спортом. 

Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров’я дітей та підлітків. Як і 
раніше, значна кількість з-поміж них має суттєві відхилення у фізичному розвитку та 
стані здоров’я. У підростаючого покоління різко прогресують хронічні ревматичні 
хвороби, хвороби серця, гіпертонія, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо. 

Протягом останніх років сталися серйозні зміни як у суспільстві, так і у футболі. 
Це зумовлено іншим політико-економічним устроєм суспільного життя, в основі 

якого лежать нові форми власності та ринкові відносини. 
Ситуація, що склалася в Україні, висунула на порядок денний ряд питань: - 

організаторська та практична робота по створенню матеріальної спортивної бази в 
районі та місті. 

Найбільш вагомими масовими заходами є: спартакіада серед фізкультурно- 
спортивних клубів сільських, селищних та міської рад, спартакіада серед підприємств 
установ та організацій м. Деражні, спартакіада серед державних службовців району, 
чемпіонат району з футболу, чемпіонат району з міні - футболу по двох групах, 
різноманітні змагання, турніри, кубки, естафети до Дня Перемоги, Дня фізичної 
культури та спорту, Дня Незалежності, Дня молоді та інші. 

Протягом 14 років міська футбольна команда „Олімп" виборола вісім перших, 
одне друге та 3 третіх місць в Чемпіонаті Хмельницької області у II лізі. 

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в місті не 
забезпечує оптимальної рухової активності кожного мешканця впродовж усього життя, 
поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації. 

Для частини молодих громадян нашого міста все ще залишаються гострими 
проблеми залежності від згубних звичок, недостатньої кількості доступних молодіжних 



закладів у яких можна проводити своє дозвілля. Особливої уваги на сьогодні потребує 
питання залежності молоді від соціальних мереж. За даними соціологів щонайменше до 
трьох годин на добу діти та молоді люди проводять час в Інтернеті у різних соціальних 
мережах, через що знизилась активність молоді у громадському житті міста, що в свою 
чергу впливає на стан здоров’я дітей та молоді із зменшенням у них рухової активності 
їхнього організму. 

2. Мета та завдання програми 
Зміцнення здоров’я, підвищення фізичних можливостей людини, забезпечення 

здорового способу життя, підготовка самобутніх талантів вітчизняного футболу, 
підвищення рівня проведення районних чемпіонатів, першостей, кубків, турнірів, 
досягнення високих спортивних результатів у міських, обласних, всеукраїнських, 
міжнародних змаганнях. 

 
3. Основні завдання Програми: 

1.  Удосконалення структури органів управління футболом; 
2. Удосконалення правових взаємовідносин між районною федерацією футболу, 

організаціями фізкультурно-спортивного спрямування та державними органами 
управління; 

3. Розширення дитячо-юнацької футбольної ліги та підвищення ефективності 
системи підготовки резерву; 

4. Удосконалення системи змагань любительських колективів 
5. Удосконалення системи підготовки дитячо-юнацького футболу; 
6. Створити систему підготовки суддів по футболу в районі та місті, що забезпечує 

підвищення якості суддівства в змаганнях з футболу; 
7. Сприяння досягненню високих результатів у Всеукраїнських змаганнях на 

професійній основі; 
8. Сприяння розвитку жіночого футболу в районі та місті; 
9. Сприяння фізичному розвитку, зміцненню здоров’я та соціальній реабілітації 

інвалідів через створення футбольних секцій, груп команд; 
10. Сприяння всебічному розвитку футболу ветеранів в місті, задоволення потреб 

громадян середнього та старшого віку в заняттях футболом; 
 
Ключові проблеми у виконанні Програми. 
Особливу стурбованість викликає нинішній стан матеріально-технічної бази. 

Аналіз нинішнього футбольного господарства міста дав змогу визначити проблеми, на 
розв'язання яких спрямована Програма розвитку футболу в м. Деражня Хмельницької 
області на 2020-2024 роки. 
 

4. Очікувані результати: 
1. Активізація розвитку футболу в місті та районі;  
2. Підвищення спортивної майстерності футболістів та команд; 
3. Зміцнення матеріально-спортивної бази в місті; 
4. Визначення кращих команд, тренерів, спортивних організацій, закладів освіти.  
 

5.Джерела фінансового забезпечення виконання Програми: 
1. Бюджетне фінансування - кошти міського бюджету, районного бюджету; 
2. Залучення коштів підприємств, організацій, установ для ремонту та створення 

нових футбольних полів, площадок, стадіонів; дольова участь підприємств, організацій, 
установ; 

3. Спонсорська допомога обласної федерації футболу, Всеукраїнської громадської 



організації «Федерація футболу України» та організацій незалежно форм власності. 
 
 

6. Заходи щодо реалізації Програми 
 6.1. Управління футболом 
1. Виконати необхідні роботи по благоустрою футбольних полів, площадок на території 
міської ради. 

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

2. Підримувати договори про співпрацю між районним осередком Всеукраїнської 
спортивної громадської організації «Федерація футболу України» та Міською 
громадською організацією „Наш футбол”  

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

6.2. Дитячо-юнацький футбол 
1. Провести роботу по відкриттю спеціалізованих класів з футболу на загальноосвітніх 
навчальних закладів, ліцею. 

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

2. Розробити положення на кращий клас з футболу, щорічно проводити конкурси на 
кращий загальноосвітній заклад та впровадження футболу.  

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

3. Продовжити практику «відкриття» уроків футболу у школах із запрошенням на них 
провідних футболістів та тренерів. 

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

4. Створити єдину систему підготовки та передачі здібних молодих футболістів до 
команд-майстрів. 

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

5. Розробити стимулюючу програму участі команд загальноосвітніх шкіл у 
Всеукраїнських змаганнях на призи клубу "Шкіряний м’яч" та залучити до цього всі 
загальноосвітні навчальні заклади міста, дитячо-юнацькі спортивні школи, футбольні 



секції. 
Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

6.3. Аматорський футбол 
1. Розглядати на засіданні районної федерації футболу питання про стан аматорського 
футболу в місті та перспективу його подальшого розвитку. 

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

2. Розробити єдиний календар змагань серед аматорських колективів. 
Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

3. Забезпечити участь команд в міських та обласних змаганнях. 
Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

 
6.4. Робота з підготовки, використання і підвищення кваліфікації фахівців з футболу 
1. Брати участь у засіданнях комісії по присвоєнню тренерських категорій, які 
регламентують статус і професійну діяльність тренерів. 

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

2. Направляти тренерів на навчання на курси федерації футболу України. 
Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

3. Створити єдину систему підготовки та передачі здібних молодих футболістів до 
команд-майстрів. 

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

4. Розробити стимулюючу програму участі команд загальноосвітніх шкіл у 
Всеукраїнських змаганнях на призи клубу "Шкіряний м’яч" та залучити до цього всі 
загальноосвітні навчальні заклади міста, дитячо-юнацькі спортивні школи, футбольні 
секції. 



Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

6.5. Футзал 
1. Розглянути на засіданні координаційної ради розвиток і стан футзалу в місті. 

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

2.Провести роботу у створенні комітетів футзалу при районному осередку федерації 
футболу. 

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

3. Започаткувати регулярно проводити першості міста з футзалу серед команд школярів, 
студентів, представників трудових колективів. 

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

4. Проводити міські семінари для тренерів, які беруть участь у першості району з футзалу. 
Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

6.6. Футбол ветеранів 
1. Включити до календаря масових заходів змагання серед ветеранів. 

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

2. Сприяти участі команди ветеранів району у змаганнях згідно Положення федерації 
футболу України. 

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
2020-2024 роки. 

6.7.Суддівство та інспектування змагань з футболу 
1. Створювати систему підготовки арбітрів, що забезпечить підвищення якості суддівства 
у змаганнях з футболу. 

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 



2020-2024 роки. 
2. Організувати проведення навчально-методичних семінарів з підготовки арбітрів.  

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
Суддівський комітет, інспекторський комітет. 
2020-2024 роки. 

3. Готувати молодих арбітрів для обслуговування змагань серед аматорських  команд. 
Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
Суддівський комітет, інспекторський комітет. 
2020-2024 роки. 

4. Організовувати роботу постійно діючого семінару з правил гри у футбол для тренерів 
аматорських команд. 

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
Суддівський комітет, інспекторський комітет. 
2020-2024 роки. 

5. Розробити положення про щорічний конкурс на звання "Кращий арбітр і асистент 
арбітра" за підсумками футбольного сезону. 

Міська громадська організація „Наш футбол”,  
МЦФЗН «Спорт для всіх»  
Суддівський комітет, інспекторський комітет. 
2020-2024 роки. 

 

7. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення виконання Програми 

1.Підготувати пропозиції щодо змін до міського бюджету стосовно фінансування 
основних напрямів розвитку футболу. 

виконавчий комітет Деражнянської міської ради 
2019 -2023 роки 

 
 
 
 
 

Голова міської організації «Наш футбол»                                                         О.Біляк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
КОШТОРИС 

на виконання  Програми 
розвитку футболу в м. Деражня Хмельницької області на 2020  рік. 

 
№ 
п/п 

Прогнозований обсяг фінансових 
ресурсів для виконання завдань 

 Використання коштів  

 
 

 
 

Чемпіона
т 
області 

Чемпіонат 
міста 

Змагання на 
приз клубу 
"Шкіряний 
м'яч" 

Дитячо-
юнацька 
футбольна 
ліга 

Всього 

1 Аматорський футбол 15.0 2.0 - - 17.0 
2 Футзал 15.0 1.0 - - 16.0 
3 Футбол ветеранів 3.0 0.5 - - 3.5 
4 Дитячо-юнацький футбол 3.0 1.0 2.0 4.0 10.0 
5 Суддівство та інспектування 3.0 0.5 - - 3.5 
6 Спортивний інвентар (форма 

футбольна,взуття,м’ячі) 
- - - - - 

 ВСЬОГО на рік 39.0 5.0 2.0 4.0 50.0 
 
 
Голова міської організації «Наш футбол»                                                                  О.Біляк 
 
 
 
 
 

Додаток 2 
КОШТОРИС 

на виконання  Програми 
розвитку футболу в м. Деражня Хмельницької області на 2021  рік. 

 
№ 
п/п 

Прогнозований обсяг фінансових 
ресурсів для виконання завдань 

 Використання коштів  

 
 

 
 

Чемпіона
т 
області 

Чемпіонат 
міста 

Змагання на 
приз клубу 
"Шкіряний 
м'яч" 

Дитячо-
юнацька 
футбольна 
ліга 

Всього 

1 Аматорський футбол 15.0 2.0 - - 17.0 
2 Футзал 15.0 1.0 - - 16.0 
3 Футбол ветеранів 3.0 1.0 - - 4.0 
4 Дитячо-юнацький футбол 3.0 1.0 2.0 4.0 10.0 
5 Суддівство та інспектування 3.0 1.0 - - 4.0 
6 Спортивний інвентар (форма 

футбольна,взуття,м’ячі) 
9.0 - - - 9.0 

 ВСЬОГО на рік 48.0 6.0 2.0 4.0 60.0 
 
 
 
Голова міської організації «Наш футбол»                                                         О.Біляк 
 
 



 
Додаток 3 

КОШТОРИС 
на виконання  Програми 

розвитку футболу в м. Деражня Хмельницької області на 2022  рік. 
 

№ 
п/п 

Прогнозований обсяг фінансових 
ресурсів для виконання завдань 

 Використання коштів  

 
 

 
 

Чемпіона
т 
області 

Чемпіонат 
міста 

Змагання на 
приз клубу 
"Шкіряний 
м'яч" 

Дитячо-
юнацька 
футбольна 
ліга 

Всього 

1 Аматорський футбол 17.0 3.0 - - 20.0 
2 Футзал 16.0 2.0 - - 18.0 
3 Футбол ветеранів 4.0 1.0 - - 5.0 
4 Дитячо-юнацький футбол 3.0 1.0 3.0 4.0 11.0 
5 Суддівство та інспектування 4.0 1.0 - - 5.0 
6 Спортивний інвентар (форма 

футбольна,взуття,м’ячі) 
11.0 - - - 11.0 

 ВСЬОГО на рік 55.0 8.0 3.0 4.0 70.0 
 
 
Голова міської організації «Наш футбол»                                                                  О.Біляк 
 
 
 

                
Додаток 4 

КОШТОРИС 
на виконання  Програми 

розвитку футболу в м. Деражня Хмельницької області на 2023  рік. 
 

 
№ 
п/п 

Прогнозований обсяг фінансових 
ресурсів для виконання завдань 

 Використання коштів  

 
 

 
 

Чемпіона
т 
області 

Чемпіонат 
міста 

Змагання на 
приз клубу 
"Шкіряний 
м'яч" 

Дитячо-
юнацька 
футбольна 
ліга 

Всього 

1 Аматорський футбол 17.0 3.0 - - 20.0 
2 Футзал 16.0 2.0 - - 18.0 
3 Футбол ветеранів 4.0 1.0 - - 5.0 
4 Дитячо-юнацький футбол 3.0 1.0 3.0 4.0 11.0 
5 Суддівство та інспектування 4.0 1.0 - - 5.0 
6 Спортивний інвентар (форма 

футбольна,взуття,м’ячі) 
11.0 - - - 11.0 

 ВСЬОГО на рік 55.0 8.0 3.0 4.0 70.0 
 
 
 
Голова міської організації «Наш футбол»                                                         О.Біляк 
 



 
Додаток 5 

КОШТОРИС 
на виконання  Програми 

розвитку футболу в м. Деражня Хмельницької області на 2024  рік. 
 

 
№ 
п/п 

Прогнозований обсяг фінансових 
ресурсів для виконання завдань 

 Використання коштів  

 
 

 
 

Чемпіона
т 
області 

Чемпіонат 
міста 

Змагання на 
приз клубу 
"Шкіряний 
м'яч" 

Дитячо-
юнацька 
футбольна 
ліга 

Всього 

1 Аматорський футбол 18.0 4.0 - - 22.0 
2 Футзал 18.0 2.0 - - 20.0 
3 Футбол ветеранів 4.0 1.0 - - 5.0 
4 Дитячо-юнацький футбол 3.0 1.0 3.0 4.0 11.0 
5 Суддівство та інспектування 4.0 1.0 - - 5.0 
6 Спортивний інвентар (форма 

футбольна,взуття,м’ячі) 
12.0 - - - 12.0 

 ВСЬОГО на рік 59.0 9.0 3.0 4.0 75.0 
 
 
  
               
Голова міської організації «Наш футбол»                                                                 О.Біляк 
 


