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Ініціатор
розроблення Громадська організація «Дергачівська районна
програми
Федерація Футболу»
Розробник програми
Громадська організація «Дергачівська районна
Федерація Футболу»
Співрозробники
Управління освіти, культури, молоді та спорту
програми
районної державної адміністрації
Відповідальний
Управління освіти, культури, молоді та спорту
виконавець програми
районної державної адміністрації, Громадська
організація «Дергачівська районна Федерація
Футболу»
Учасники програми
Громадська організація «Дергачівська районна
Федерація Футболу»
Термін
реалізації
2018-2020 роки
програми
Перелік
місцевих Районний бюджет, місцеві бюджети сільських,
бюджетів, які беруть селищних та міської рад Дергачівського
участь
у
виконанні району
програми
1493 000 гривень
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних
для
реалізації програми.

2. Визначення проблеми на
розв’язання якої спрямована програма
Фізична культура і спорт - невід'ємна частина виховного процесу
дітей, молоді, передумова повноцінного життя дорослого населення нашої
держави.
Основне призначення - зміцнення здоров'я, підвищення фізичних
можливостей людини, забезпечення здорового способу життя.
Сьогодні саме футбол є тією складовою частиною культурного життя
суспільства, яка сприяє збереженню і зміцненню здоров'я, розвитку фізичних та
морально-вольових здібностей людини, організації змістовного дозвілля. Цей
найпопулярніший вид спорту охопив усі верстви населення: ним займаються
діти, молодь, ветерани, жінки та інваліди.
Змістовне вирішення завдань Програми потребує значних зусиль задіяних
у цьому процесі фахівців, а також відповідного організаційного, наукового,
методичного і матеріального забезпечення. На цей час матеріальне
забезпечення складного процесу спортивної галузі знаходиться на низькому
рівні. Футбол - найбільш доступний і наймасовіший вид спорту, що дозволяє
одночасно вирішувати проблему збереження і примноження здоров'я
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населення. Впродовж багатьох років матеріальна база футбольних команд
району підтримувалась самими командами. Щоб мати можливість подальшого
розвитку футболу в районі потрібна тісна співпраця з державними органами
влади та місцевим самоврядуванням. Спільними зусиллями стане можливе
проведення спортивних заходів на високому рівні, як місцевого рівня, так і
районного і обласного, які спрямовані на розвиток футболу в селах та
забезпечення підготовки провідних спортсменів нашого району.
3. Визначення мети Програми
Метою Програми є підтримка футбольного руху в районі шляхом:
створення сприятливих умов для його розвитку, проведення змагань та занять
футболом із залученням населення району, формування здорового способу
життя різних верств населення, насамперед молоді.
Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом діяльності
Дергачівської районної Федерації Футболу та Сектору у справах молоді та
спорту районної державної адміністрації.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та
джерела фінансування; строки та етапи виконання 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
та інших верств населення.
Принциповою особливістю механізму реалізації Програми є
забезпечення її напрямків і заходів.
Термін дії Програми: 2018-2020 роки.
Для фінансування Програми залучаються в установленому порядку
кошти районного бюджету.
Ресурсне забезпечення Програми розвитку футболу в Дергачівському
районі на 2018-2020 роки

2018

2019

2020

Всього

289 000

329 000

875 000

1493 000

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, становить 993 тис. гривень.
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5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями і заходами даної Програми є:
- проведення Кубку, Суперкубку, Кубку надії та чемпіонату району з
футболу;
- проведення чемпіонату району з футзалу;
- участь збірної команди району в обласному чемпіонаті з футзалу;
- організація і участь у проведенні Кубку виклику серед кращих команд
Харківського та Дергачівського районів;
- проведення футбольних турнірів серед ветеранів;
- проведення інвентаризації футбольних полів району та визначення
потреби у забезпечені спортивним інвентарем та обладнанням;
- участь футбольних команд району на обласних етапах футбольних
змагань у разі їх проведення;
- приведення технічного стану футбольних стадіонів у відповідність з
вимогами регламенту обласної федерації футболу про проведення змагань з
футболу;
- залучення усіх верств населення до занять футболом за місцем їх
проживання;
- підвищення рівня висвітлення спортивних змагань району у
друкованих ЗМІ та телепроектах.
- зміцнення матеріально-технічної бази федерації футболу для
забезпечення якісної організації змагань.
- створення власних медіаресурсів для популяризації футболу району.
У результаті виконання заходів Програми будуть визначені стратегічні
пріоритети розвитку футболу відповідно до напрямів державної політики у
сфері фізичної культури і спорту; створені умови для комплексного вирішення
поставлених завдань та переорієнтації практичної діяльності на розв’язання
пріоритетної проблеми – зміцнення здоров’я та продовження тривалості життя,
працездатності населення, яке займатиметься фізичною культурою і спорт.
Виконання заходів Програми дасть змогу:
- розширити коло учасників спортивних змагань;
- створити умови для проведення змагань з футболу серед широких
верств населення;
- підвищити рівень організації та проведення футбольних змагань у
районі.
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1. Фінансування команд
району, які беруть участь
в обласних змаганнях з
футболу

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.
гривень, у тому числі:

2018- Управління освіти,
2020 культури, молоді та
роки спорту Дергачівської
РДА, громадська
організація
«Дергачівська районна
Федерація футболу»

Районний
бюджет

10 000

15 000

515 000

разом

Очікуваний
результат
2020
рік

Джерела
фінансування
2019
рік

Виконавці

2018
рік

Перелік заходів
Програми

Строк виконання
заходу

6. Напрями діяльності та заходи програми
розвитку футболу в Дергачівському районі на 2018 -2020 роки

540 000

забезпечення
команд району, які
беруть участь в
обласних
змаганнях з
футболу

Районний
бюджет

Очікуваний
результат
разом

2018- Управління освіти,
2020 культури, молоді та
роки
спорту, громадська
організація
«Дергачівська районна
Федерація футболу»

Джерела
фінансування
2020
рік

Виконавці

2019
рік

2. Фінансування збірної
команди району, яка бере
участь у чемпіонаті
області з футзалу

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.
гривень, у тому числі:

2018
рік

Перелік заходів
Програми

Строк виконання
заходу
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5 000

8 000

10 000

23 000

забезпечення
команди району,
яка бере участь у
чемпіонаті області
з футзалу

3. Утворення
координаційної ради
Дергачівської районної
федерації футболу з
розвитку футболу районі

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.
гривень, у тому числі:

2018 Управління освіти,
рік культури, молоді та
спорту, громадська
організація
«Дергачівська районна
Федерація футболу»

Джерела
фінансування

не
потребує
коштів

разом

2020
рік

Очікуваний
результат
2019
рік

Виконавці

2018
рік

Перелік заходів
Програми

Строк виконання
заходу
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утворення
координаційної
ради, а також
призначення осіб,
відповідальних за
певну ділянку
роботи.
Можливість
удосконалення
структури
управління
футболом,
забезпечення
всебічної
підтримки і
сприяння розвитку
футболу в області.
Сприяння
підготовці команд
до участі у
спортивних
заходах на
районному та
обласному рівнях
тощо

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.
гривень, у тому числі:
Джерела
фінансування
2020
рік

разом

Очікуваний
результат
2019
рік

Виконавці

2018
рік

Перелік заходів
Програми

Строк виконання
заходу
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4. Участь команд району у 2018- Управління освіти,
Кубку
виклику
серед 2020 культури, молоді та
кращих
команд роки спорту, громадська
Дергачівського
та
організація
Харківського
районів
«Дергачівська районна
області
Федерація футболу»

Районний
бюджет

10 000

12 000

15 000

37 000

щорічна участь у
проведенні Кубку
виклику
серед
кращих
команд
Дергачівського та
Харківського
районів області

5. Фінансування команд - 2018- Управління освіти,
учасників
чемпіонату 2020 культури, молоді та
району з футзалу
роки спорту, громадська
організація
«Дергачівська районна
Федерація футболу»

районний
бюджет

10 000

12 000

15 000

37 000

щорічна участь у
проведенні
чемпіонату району
з футзалу

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.
гривень, у тому числі:
Джерела
фінансування
2020
рік

разом

Очікуваний
результат
2019
рік

Виконавці

2018
рік

Перелік заходів
Програми

Строк виконання
заходу
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6. Фінансування команд- 2018- Управління освіти,
учасниць
футбольних 2020 культури, молоді та
турнірів
Дергачівського роки спорту, громадська
районів та виїзних змагань
організація
серед ветеранів.
«Дергачівська районна
Федерація футболу»

районний
бюджет

10 000

12 000

15 000

37 000

щорічна участь у
проведенні
футбольних
змагань
серед
ветеранів

7. Фінансування команд - 2018- Управління освіти,
учасниць
чемпіонату 2020 культури, молоді та
району з футболу
роки спорту, громадська
організація
«Дергачівська районна
Федерація футболу»

районний
бюджет

150 000

165 000

190 000

505 000

щорічна участь у
проведенні
чемпіонату району
з футболу

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.
гривень, у тому числі:

9. Стврення Єдиної
електронної бази
інформаційних даних про
стадіони, футбольні поля,
футболістів району

2018- Управління освіти,
2020 культури, молоді та
роки спорту, громадська
організація
«Дергачівська районна
Федерація футболу»

Місцевий
бюджет
селищної,
сільської,
міської рад

не
потребує
коштів

разом

місцевого
2018- Органи
2020 самоврядування
роки

Очікуваний
результат
2020
рік

8. Придбання спортивного
інвентаря для селищної та
сільських та міських
команд, які беруть участь
чемпіонаті району з
футболу та забезпечення
їх участі на всіх виїзних
іграх.

Джерела
фінансування
2019
рік

Виконавці

2018
рік

Перелік заходів
Програми

Строк виконання
заходу
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20 000

20 000

20 000

60 000

щорічне
проведення
чемпіонату району
та
забезпечення
участі у ньому
футбольних
команд сіл, селищ,
міста
Дергачівського
району
виявлення
фактичної
наявності
стану
матеріальнотехнічної
та
спортивної
бази
фізичної культури
і спорту, обсягу
необхідних робіт
та їх ресурсного
забезпечення.
Ведення обліку та
контактних даних
футболістів
району.

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.
гривень, у тому числі:

разом

Всього

Очікуваний
результат
2020
рік

10. Забезпечення
2018- Управління освіти,
нагородною атрибутикою 2020 культури, молоді та
всіх футбольних змагань,
роки спорту, громадська
організатором яких є
організація
Дергачівська районна
«Дергачівська районна
державна адміністрація,
Федерація футболу»
Управління освіти,
культури, молоді та
спорту, Громадська
організація «Дергачівська
районна федерація
футболу»
11. Забезпечення
2018- Управління освіти,
широкого висвітлення
2020 культури, молоді та
спортивного життя району роки спорту, громадська
у ЗМІ району та створення
організація
власних медіаресурсів для
«Дергачівська районна
популяризації спорту і
Федерація футболу»
зокрема футболу серед
широких верств населення
району

Джерела
фінансування
2019
рік

Виконавці

2018
рік

Перелік заходів
Програми

Строк виконання
заходу
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Районний
бюджет

50 000

55 000

60 000

165 000

Забезпечення
нагородною
атрибутикою всіх
футбольних
змагань району.

Районний
бюджет

24 000

30 000

35 000

89 000

Широке
висвітлення
спортивних
змагань
району
через
ЗМІ,
соціальні мережі.
Створення
власного
спортивного
медіаресурсу.

Районний
бюджет

269 000

309 000

855 000

1433 000

Місцевий
бюджет
селищної,
сільської,
міської рад

20 000

20 000

20 000

60 000

12

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію, безпосередній контроль за здійсненням заходів,
визначених Програмою, та інформування покладається на Управління освіти,
культури, молоді та спорту районної державної адміністрації , яке щороку до 20
січня подає у райдержадміністрацію та районну раду інформацію про
виконання заходів.

Начальник Управління освіти,
культури, молоді та спорту
Дергачівської РДА
Голова Дергачівської
районної федерації футболу

Наталія ДАВИДОВА
Юрій ДУДНІК

