ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
22.03.2018

№7/45-2002
м.Лиман

Про затвердження Програми
розвитку масового футболу на території Лиманської об’єднаної територіальної громади
на 2018-2021 роки
З метою подальшого залучення різних верств населення до занять фізичною культурою та спортом, розвитку футболу серед дітей, молоді та дорослих, керуючись
Законом України «Про фізичну культуру і спорт», розпорядженням голови Донецької
обласної державної адміністрації від 14.07.2017 № 801 «Про затвердження Програми
розвитку масового футболу в Донецькій області на 2017 -2020 роки», п. 22 ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку масового футболу на території Лиманської
об’єднаної територіальної громади на 2018-2021 роки (далі - Програма) додається.
2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) при формуванні бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади на відповідний рік передбачати кошти для виконання заходів Програми
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради
з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, у справах молоді та соціального захисту населення (Демидова), та з питань планування,
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та
регуляторної політики (Коломацький) та заступника міського голови Гамаюнову
Ю.М..

Міський голова

П.Ф. Цимідан

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням
Лиманської
міської ради
____________ № _________
ПРОГРАМА
розвитку масового футболу
на території Лиманської об’єднаної територіальної громади
на 2018 - 2021 роки
1. Стан та проблеми реалізації
Фізична культура і спорт - дієві засоби для виховання всебічно гармонійного
розвитку особистості, які поєднують в собі освітню, оздоровчу, виховну та інші
ланки. Вони покликані зміцнити здоров'я, підвищити рівень фізичних можливостей
людини, забезпечити здоровий спосіб життя. Реалізація державної політики у сфері
фізичної культури і спорту протягом останніх років обумовила ряд позитивних змін.
Визначено нормативно-правові та інші засади її розвитку в сучасних суспільно-економічних умовах. Закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурнооздоровчої та спортивної діяльності.
Футбол - найпопулярніший вид спорту, який охопив усі верстви населення:
ним займаються діти, молодь, ветерани, жінки, інваліди. Як соціальне явище, футбол
відображає стан суспільства. Нині футбол став найпопулярнішим та наймасовим видом спорту, в тому числі і на Лиманщині. Останні десять років набув розвитку на Лиманщині жіночий футбол, формуються дівочі футбольні команди та команди з фут
залу, здійснюється їх підготовка для участі в Чемпіонаті України з футболу та футзалу у вищій, першій та другій лізі країни. Активну роботу в цьому напрямку
проводить громадська організація «Дитячо-юнацький футбольний клуб «Багіра»».
Здійснюється підготовка та участь чоловічих команд з футболу та футзалу в Першостях та Чемпіонатах області, команди ветеранів приймають участь в обласних та
всеукраїнських змаганнях. Діяльність за цим напрямком проводить громадська організація «Футбольний клуб «Локомотив»». Команди учнів ДЮСШ м. Лиман беруть
участь в обласних Першостях з футболу та футзалу.
Футбол значною мірою впливає на всі сторони життя людей - їх трудову діяльність, суспільні відносини, сферу споживання, дозвілля, освіти 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 і сам активно впливає на його різні сторони і сфери: політику, економіку, культуру. Заняття футболом комплексно впливають на розвиток фізіологічних можливостей організму і фізичних здібностей. Навіть початковий рівень занять футболом закладає базу для занять іншими видами спорту.

Недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності негативно
впливає на демографічну ситуацію на території громади.
Викликає занепокоєння погіршення здоров'я дітей та молоді. Як і раніше, значна
їх кількість має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров'я. Різко прогресують у підростаючого покоління хронічні ревматичні хвороби серця, гіпертонія,
неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо.
Не набуло соціально важливого значення вирішення проблем, пов'язаних з
нагальною необхідністю створення розгалуженої мережі сучасних спортивних
споруд для потреб масового спорту.
Напруженою є ситуація щодо кадрового забезпечення сфери фізичної культури і
спорту. Незважаючи на велику кількість вищих навчальних закладів, що готують
фахівців цього напрямку, недостатньо кваліфікованих кадрів з фізкультурноспортивної роботи, в т.ч. через низький рівень престижності професій спортивного тренера та вчителя з фізичної культури.
У сфері фізичної культури і спорту повільно впроваджуються передові технології,
досягнення спортивної науки та спортивної медицини.
2. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є забезпечення умов для зміцнення здоров'я населення завдяки
розвитку інфраструктури фізичної культури та спорту, популяризація футболу та залучення різних верств населення до регулярних занять футболом.
Основні завдання Програми:
підвищити інтерес різних категорій населення до занять футболом;
сформувати у населення традиції та мотивації щодо фізичного
виховання і спорту, як важливих чинників забезпечення здорового способу
життя;
удосконалити роботу відділення футболу дитячо-юнацької спортивної
школи;
удосконалити систему формування та підготовки збірних команд
міста з футболу на обласні та інші змагання;
сприяти поширенню клубної системи у сфері футболу;
здійснити будівництво футбольних спортивних майданчиків;
забезпечити ремонт
та
реконструкцію
існуючих
спортивних
об'єктів,
належне їх використання.
3. Напрями виконання Програми
Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:
- організаційно-методичне забезпечення;
- розвиток футбольної інфраструктури;

- проведення заходів та участь у спортивних змаганнях;
- агітаційно-пропагандистські заходи.
4. Фінансування Програми
Програма фінансується за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади в межах бюджетних асигнувань, передбачених на фізичну культуру,
спорт і освіту, із залученням коштів державного та обласного бюджетів, коштів підприємств та інших джерел фінансування.
Конкретний обсяг фінансування щорічно встановлюється затвердженим бюджетом територіальної громади.
5. Очікувані результати
Реалізація Програми забезпечить:
- збільшення частини населення, яке систематично займаються футболом;
- збільшення кількості спортивних майданчиків;
- збільшити кількість дітей та підлітків 6-18 років, які займаються у відділенні
футболу дитячо-юнацької спортивної школи.
Виконання Програми дасть можливість удосконалити систему підготовки
спортсменів для гідної участі в обласних та Всеукраїнських змаганнях.
6. Організація та контроль за виконанням Програми
Загальний моніторинг і контроль за ходом реалізації Програми здійснює міська
рада.
Управління освіти, молоді та спорту міської ради щороку розробляє календарний
план спортивно-масових заходів, передбачених Програмою, здійснює координацію діяльності всіх закладів, установ, організацій та громадських об'єднань з питань виконання Програми.
Відповідальні виконавці Програми – управління освіти, молоді та спорту міської
ради, дитячо-юнацька спортивна школа м. Лиман, старостинські округи, ФСК «Локомотив» м. Лиман та інші зацікавлені організації.
Управління освіти, молоді та спорту міської ради щорічно інформує міську раду
про хід виконання Програми та надає пропозиції щодо її фінансового забезпечення в
наступному році.

7. Заходи по напрямкам виконання Програми розвитку масового футболу на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018-2021 роки

№ з/п

7.1.

Напрямок

Організаційно-методичне забезпечення

Назва заходу

а) Забезпечити діяльність міської федерації футболу

б) Організувати
проведення методичних семінар-нарад
для тренерів-викладачів
з футболу, працюючих з дітьми, вчителів
фізичної культури
загальноосвітніх
шкіл, організаторів
масових змагань
серед дітей
в) Провести оглядконкурс на кращу постановку роботи з дітьми по футболу серед
загальноосвітніх
шкіл

Виконавець

Термін
Джерела
викона- фінансування
ння
поМісцевий бюУправління освіти, моло- стійно
джет
ді та спорту, ФК "ЛоІнші
комотив", ДЮФК
«Багіра»
Управління освіти, мoлo- щоріМісцевий бюдi та спорту, ДЮСШ м. чно
джет
Лиман, ФСТ "Колос",
Інші
ФК "Локомотив", ДЮФК «Багіра»

Управління освіти,
мoлoдi та спорту

щорічно

Місцевий бюджет
Інші

Фінансування по роках, тис. грн.
2018
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7.2

Розвиток
футбольної
інфраструктур
и

г) Забезпечити збереження відділень футболу у ДЮСШ м. Лиман та додатково залучити дітей до занять з футболу за наростаючим підсумком
д) Підтримувати команду ветеранів та її
участь в обласних
змаганнях та
турнірах

Управління освіти, мoлo- щорідi та спорту, ДЮСШ м. чно
Лиман

Місцевий бюджет
Інші

Управління освіти, мoлo- щорідi та спорту, ФК «Лочно
комотив»

Місцевий бюджет
Інші

а) Здійснити будівництво спортивних
майданчиків розміром
42 х 22 метри зі
штучною травою на
базі загальноосвітніх
навчальних закладів

В
щоріВиконком міської
чно
ради,
Управління освіти, молоді та спорту

Обласний бю- В межах фінансові можливостей обласного
джет
бюджету
Місцевий бю- 1068,405
джет
Інші

85,2

88,0

90,0

92,0

7.3

Проведення
заходів та
участь у
змаганнях

б) Забезпечити приУправління освіти, модбання спортивного
лоді та спорту
інвентарю та спортивної форми для організації проведення
міських змагань з футболу, участі в
обласних змаганнях

постійно

Місцевий бюджет
Інші

40,0

50,0

55,0

60,0

а) Проводити традиційні змагання з футболу серед загальноосвітніх шкіл,
першості з футболу
та футзалу серед дівчат, серед юнаків,
турніри, присвячені
знаменним датам

Управління освіти, молоді та спорту, ДЮСШ
м. Лиман, ДЮФК
«Багіра»

щорічно

Місцевий бюджет
Інші

20,0

25,0

30,0

35,0

б) Проводити Першості
громади з футболу та
футзалу
в) Проводити загальноміські конкурси
з техніки футболу
серед дітей

Управління освіти, молоді та спорту, ФСТ
«Колос»

щорічно

Місцевий бюджет
Інші

17,0

20,0

25,0

30,0

Управління освіти, молоді та спорту, ДЮСШ
м. Лиман

щорічно

Місцевий бюджет
Інші

5,0

10,0

15,0

Управління освіти, мoлoг) Забезпечити підго- дi та спорту, ДЮСШ м.
товку та участь збіЛиман, ФК "Локоморних команд міста в
тив", ДЮФК «Багіра»
обласних, Всеукраїнських змаганнях на
призи клубу "Шкіряний м'яч", «Шкільна
футзальна ліга України», Всеукраїнських
та обласних змаганнях з футболу та футзалу серед жіночих
команд, команд дівчат, участь дитячоюнацьких команд в
Першості області та
України з футболу та
футзалу
Управління освіти, мoлoг) Забезпечити участь дi та спорту, ФК "Лоу чемпіонатах, Кубку комотив"
та Першості Донецької області з футболу
команди
«Локомотив» м. Лиман

щорічно

Місцевий бюджет
Інші

144,0

150,0

155,0

160,0

щорічно

Місцевий бюджет
Інші

164,8

170,0

175,0

180,0

7.4
Агітаційнопропагандистські
заходи

Управління освіти, мoлoд) Забезпечити
дi та спорту, ФК "Лопроведення Дня Фут- комотив"
болу в місті,організувати проведення
щорічних змагань,
турнірів та матчевих
зустрічей з футболу та
футзалу серед
аматорів, ветеранів
спорту, студентської
та працюючої молоді
Виконком міської ради,
є) сприяти створенню Управління освіти, мoлoмісцевих дитячо-юна- дi та спорту
цьких футбольних
асоціацій та клубів
любителів футболу
Міськрайонна газета
а) Забезпечити
«Зоря»
інформаційну підтримку реалізації Програми розвитку
масового футболу на
території Лиманської
об’єднаної територіальної громади

щорічно

Місцевий бюджет
Інші

постійно

Місцевий бюджет
Інші

щорічно

Місцевий бюджет
Інші

15,0

20,0

23,0

25,0

б) Забезпечити організацію святкових церемоній відкриття та
закриття футбольних
змагань з висвітленням у пресі
Всього за Програмою:

Управління освіти, мoлo- щорідi та спорту, ДЮСШ м. чно
Лиман, ФСТ "Колос",
ФК "Локомотив", ДЮФК «Багіра», міськрайонна газета «Зоря»

Секретар міської ради

Місцевий бюджет
Інші

Місцевий бюджет
Інші

1556,405

533,7

570,0

605,5

Т.Ю. Каракуц

Програма розвитку масового футболу на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018-2021 роки розроблена управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради.
В.о. начальника управління освіти,
молоді та спорту
Лиманської міської ради
Л.М. Заярна
Начальник відділу національно-патріотичного
виховання, молоді та спорту управління освіти,
молоді та спорту
Лиманської міської ради

О.О. Рокочий

