
  

                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять шоста сесія VІ скликання 
 
від  10.10.2013 р. № 1214 
 
Про міську Програму розвитку  
футболу на 2014-2016 роки 
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організації змістовного дозвілля мешканців, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
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Начальник відділу у справах сім’ї,  
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                                                                                                Додаток до рішення 
                                                                                двадцять шостої сесії VІ скликання 

                                                                                Коростенської міської ради 
                                                                              від 10.10.2013р. № 1214 

 
Міська Програма розвитку футболу  

на 2014-2016 роки. 
 

І. Загальні положення 
 

 Фізична культура і спорт – це невід’ємна частина процесу виховання 
дітей і молоді, забезпечення умов повноцінного життя дорослого населення 
нашого міста. Основне її призначення – зміцнення здоров’я, підвищення 
фізичних можливостей людини, забезпечення здорового способу життя.  
Сприяння розвиткові фізичної культури і спорту - це динамічний рух уперед з 
використанням новітніх технологій, методів виховання, навчання та 
оздоровлення, фундамент успішного майбутнього.  
 Футбол – найпоширеніший вид спорту. Він є важливою складовою 
частиною спортивного життя сучасного суспільства. Розвиток футболу сприяє 
збереженню і зміцненню здоров’я, розвитку фізичних здібностей та морально-
вольових якостей людини, організації змістовного дозвілля.  
 У місті Коростені футбол посідає провідні позиції, міцно увійшовши у 
життя коростенців не тільки сьогоденням, а й славетними, багатими 
традиціями.  
Футбольний клуб ,,Коростень” – був неодноразовим призером чемпіонату 
Житомирської області, учасником чемпіонату України з футболу серед команд 
ІІ ліги сезонів 2007 та 2008 років, бронзовим призером чемпіонату 
Житомирської області 2009 року. Футбольний клуб ,,Хіммаш” – був 
переможцем чемпіонату Житомирської області 2009 року, володарем 
Суперкубку області 2009 року, учасником чемпіонату України з футболу серед 
аматорських команд, володарем Кубку Житомирської області 2010 року. У 2009 
році було створено дитячо-юнацький футбольний клуб ,,Коростень” (ДЮФК 
,,Коростень”), який успішно виступав на чемпіонаті Житомирської області і у 
короткий термін став лідером обласного футболу, ставши бронзовим призером 
чемпіонату області 2010 року. З 2011 року футбольну естафету з гордістю 
продовжує нести новий футбольний клуб СК „Коростень”, який по праву є 
одним з лідерів обласного футболу. У 2012 році клуб став переможцем 
чемпіонату Житомирської області з футболу серед команд вищої ліги. 
Вихованці відділення футболу Коростенської ДЮСШ – срібні призери 
обласних змагань з футболу Національного Кубку „Євро-2012”, бронзові 
призери Всеукраїнських змагань з футболу серед школярів на призи клубу 
,,Шкіряний м’яч” 2013 року. У 2010, 2011 та 2012 роках дві команди 
Коростенської ДЮСШ брали участь у чемпіонаті України з футболу серед 
юнацьких команд І ліги та двічі дійшли до фінального турніру. Все це - 
складові успіху загальної справи розвитку найпопулярнішого виду спорту та 
результат цілеспрямованої спільної роботи відділу у справах сім’ї, молоді, 



  

фізичної культури та спорту, міської федерації футболу, тренерів та 
спортсменів міста.  Протягом останніх років було проведено паспортизацію 
стадіонів та футбольних полів, проведено реорганізацію відділень футболу при 
дитячо-юнацьких спортивних школах міста, проведено роботи по завершенню 
реконструкції стадіону „Спартак”, створено нову чоловічу футбольну команду 
СК „Коростень”, яка представляє місто у обласних та всеукраїнських офіційних 
змаганнях. 
 Незважаючи на це, мають місце значні недоліки та проблеми щодо 
розвитку футболу у місті. Перш за все, це низький рівень управління міським 
футболом та неефективна робота міської федерації футболу. У місті жоден 
стадіон не відповідає вимогам Федерації футболу України для проведення 
змагань серед професіоналів.   

Зважаючи на вищевикладене, прийняття Програми розвитку футболу у 
місті на 2014-2016 роки дозволить призупинити розвиток негативних процесів у 
футболі, підвищити ефективність використання матеріально-технічної бази та 
сприяти розвиткові футболу на подальші роки. 

 
ІІ. Мета і основні завдання Програми  

 
 Головною метою Програми є приведення системи міського футболу у 
відповідність до потреб населення, забезпечення оздоровлення різних верств 
населення, підвищення рівня підготовки та проведення міських змагань, 
досягнення високих спортивних результатів з боку аматорських, дитячо-
юнацьких команд міста у обласних та всеукраїнських змаганнях. 
 Основними завданнями Програми є: 
 - створення у місті єдиної системи дитячо-юнацького, аматорського та 
професійного футболу, з метою залучення широких верств населення до 
фізичного розвитку, зміцнення здоров`я через заняття футболом; 
 - підвищення рівня підготовки спортсменів та рівня проведення змагань; 
 - підвищення рівня інформування населення, шляхом впровадження 
нових форм пропаганди футболу. 
 Програмою визначаються такі напрямки розвитку футболу: 
 - створення ефективної системи управління міським футболом; 
 - розвиток та зміцнення матеріальної бази; 
 - впровадження науково-методичного забезпечення у процесі розвитку 
усіх напрямків футболу; 
 - здійснення організаційно-правових заходів та контролю. 
 
 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми 



  

 
 Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів міського бюджету, 
спонсорських коштів від підприємств усіх форм власності, громадських 
організацій, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 
ІV. Організація та контроль за виконанням Програми 

 
 Організація виконання Програми здійснюється відділом у справах сім’ї, 
молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Коростенської 
міської ради, спільно з Коростенською міською федерацією футболу. Контроль 
за виконанням програми здійснюється постійними комісіями Коростенської 
міської ради, заступником міського голови, який координує цей напрямок 
роботи. 

 Заходи щодо реалізації основних завдань Програми 
 

5.1. Основні напрямки розвитку футболу у місті 
 

№ 
з/п 

Завдання і основні заходи Відповідальний  
виконавець 

Терміни 
виконання 

 

Фінансування 
тис.грн. 

1. Забезпечити проведення звітних, 
звітно-виборних конференцій міської 
федерації футболу та обрання керівних 
органів федерації. 

Коростенська міська 
федерація футболу 1 раз на  

2 роки 

- 

 2. Забезпечити переукладання угоди про 
співпрацю між міською федерацією 
футболу та виконавчим комітетом 
Коростенської міської ради на 
олімпійський період.  

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту, 
Коростенська міська 
федерація футболу  
 

До 01 січня 
2017 року 

   

- 

 3. Проводити аналіз діяльності міської 
федерації футболу та інвентаризацію 
футбольної інфраструктури міста. 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту, 
Коростенська міська 
федерація футболу  

Постійно 

- 

 4. Забезпечити проведення засідань 
міської федерації футболу. 

Коростенська міська 
федерація футболу  

1 раз на 
квартал 

- 

   ВСЬОГО: - 

 
5.2. Дитячо-юнацький футбол  

 

№ 
з/п Завдання і основні заходи Відповідальний 

виконавець 
Терміни 

виконання 
Фінансування 

тис.грн. 
1. Забезпечити участь команд 

Коростенської ДЮСШ у змаганнях 
дитячо-юнацької футбольної ліги 
України, першості України з футболу 
серед юнацьких команд І ліги. 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту 

Згідно 
календаря    

50,0  
 



  

 2. Забезпечити участь команд 
Коростенської ДЮСШ у обласних 
змаганнях дитячо-юнацької ліги з 
футболу, змаганнях на призи клубу 
„Шкіряний м’яч”, турнірах та 
матчевих зустрічах. 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту 

Згідно 
календаря    

30,0 

3. 

Забезпечити проведення міських 
змагань з футболу серед школярів на 
призи клубу „Шкіряний м’яч”, 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту, 
відділ освіти, 
Коростенська міська 
федерація футболу 

Щорічно  6,0 

 4. Заслухати на засіданні координаційної 
ради з питань фізичної культури і 
спорту результативність діяльності 
відділення футболу Коростенської 
ДЮСШ. 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту  

травень 
2014 року  

- 

   ВСЬОГО: 86,0 
 

5.3. Аматорський футбол 
 № 
з/п Завдання і основні заходи Відповідальний 

виконавець 
Терміни 

виконання 
Фінансування 

тис.грн. 

1. 

Забезпечити участь футбольних клубів 
та команд міста у чемпіонатах і 
першостях Житомирської області та 
України. 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту,  
Коростенська міська 
федерація футболу 

Згідно 
календаря 

 
 

500,0 

2. 
Забезпечити проведення чемпіонату 
міста Коростеня з футболу серед 
чоловічих команд. 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту,  
Коростенська міська 
федерація футболу 

Щорічно  

 
 
 

6,0 
 

3. Здійснювати контроль за технічним 
станом стадіонів та футбольних полів,  
умовами проведення змагань, 
виконанням вимог правил безпеки при 
проведенні змагань. 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту 

Постійно  - 

4. Забезпечити проведення на належному 
рівні матчів Кубку, чемпіонату та 
першості Житомирської області з 
футболу, які, відповідно до календаря 
ігор, будуть проводитись у місті. 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту 

Згідно 
календаря    

- 

5. Запровадити щорічний конкурс 
,,Золотий м’яч” серед вуличних та 
дворових команд з футболу та 
номінації „Кращий футболіст”, 
„Кращий воротар”, „Кращий 
нападник”, „Кращий тренер-
організатор”.  

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту, 
Коростенська міська 
федерація футболу  
 

2014 рік 2,0 

   ВСЬОГО: 508,0 
 



  

5.4.  Жіночий футбол, міні-футбол (футзал) 
 

№  
з/п Завдання і основні заходи Відповідальний 

виконавець 
Терміни 

виконання 
Фінансування 

тис.грн. 
1. Забезпечити організацію та проведення 

міських змагань з  жіночого футболу, 
міні-футболу (футзалу) серед різних 
вікових груп населення. 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту, 
Коростенська міська 
федерація футболу  
 

Згідно 
календарно

го плану 

5,0  

2. Забезпечити проведення зимового 
чемпіонату міста Коростеня з міні-
футболу серед чоловічих команд та 
змагань з міні-футболу Спортивних 
ігор серед працівників підприємств, 
організацій та установ міста Коростеня. 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту, 
Коростенська міська 
федерація футболу  
 

Щорічно  6,0 

   ВСЬОГО: 11,0 
 

5.5. Футбол ветеранів 
№ 
з/п Завдання і основні заходи Відповідальний 

виконавець 
Терміни  

виконання 
Фінансування 

тис.грн. 
1. Забезпечити проведення міських 

змагань серед ветеранів, згідно до 
затвердженого Календарного плану. 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту 

Згідно 
календарно

го плану 

5,0  
 

2. Забезпечити участь команд міста у 
обласних та всеукраїнських змаганнях 
з футболу серед ветеранів. 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту, 
Коростенська міська 
федерація футболу  

Згідно 
календаря    

20,0 

   ВСЬОГО: 25,0 
 

5.6. Фінансування Програми та зміцнення матеріально-технічної бази  
№  
з/п Завдання і основні заходи Відповідальний 

виконавець 
Терміни 

виконання 
Фінансування 

тис.грн. 

1. Винести на розгляд Коростенської 
міської ради пропозицію про 
включення до міського бюджету 
окремим рядком обсягів фінансування   
розвитку футболу. 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту,  
Коростенська міська 
федерація футболу  
 

Під час 
формування 

міського 
бюджету на 
2014-2016 

роки 

- 

2. Забезпечити фінансування участі у 
змаганнях, придбання спортивної 
форми та інвентарю для відділення 
футболу Коростенської ДЮСШ не 
менше 10% від загального 
фінансування закладу. 

Відділ у справах сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту, 
відділ освіти 

Постійно - 

   ВСЬОГО: - 
              Всього по Програмі: 630,0 
  

 
Секретар міської ради                                                            В.В.Ходаківський 


