
 

 

 
 

БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сорок восьмої сесії восьмого скликання 

 

 

24.11.2022    м. Березань № 164 

  

Про затвердження Програми                                                                                

розвитку футболу   

на 2023-2026 роки 

 

Відповідно  до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Закону України „Про фізичну культуру і спорт“, Указу Президента 

України „Про  національну  стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні 

на період  до 2025 року „Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова 

нація“, Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року, з 

метою забезпечення умов для зміцнення здоров’я мешканців громади, 

популяризації футболу та здорового способу життя,  Березанська міська рада 

 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Програму розвитку футболу на 2023-2026 роки, (далі- 

Програма), що додається . 

2. Координацію робіт, пов’язаних з виконанням Програми покласти на 

сектор молоді та спорту  виконавчого комітету Березанської міської ради 

(Іванова Л.В.).  

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Березанської міської 

ради (Матвієнко В.М.) забезпечити фінансування заходів Програми, виходячи з 

фінансового ресурсу та пріоритетів. 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Березанської міської ради 

від 26.04.2018 № 500-47-VІІ „Про Програму розвитку футболу в м. Березань на 

2018-2022 роки“. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, 

туризму, соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО та  першого 

заступника міського голови Хруля Р.Ф.   

                     

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО 



2 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сорок восьмої сесії 

Березанської міської ради 

восьмого скликання 

24.11.2022 № 164 

    

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 
 

                                       

                                                      
ПРОГРАМА 

РОЗВИТКУ ФУТБОЛУ НА 2023-2026 РОКИ 

 

                                         
                                              

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Березань 

2022 



3 

 

 

1. Паспорт програми 
 

1.  
Ініціатор розроблення 

Програми  

Сектор молоді та спорту виконавчого комітету 

Березанської міської ради 

2.  
Правове забезпечення для 

розробки програми  

Закон України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, рішення міської ради від 23.12.2021  „Про 

Програму розвитку фізичної культури і спорту на 

2022-2025 роки“, Закон України „Про фізичну 

культуру і спорт“, Національна Стратегія з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 року „Рухова активність - здоровий спосіб 

життя – здоров’я нації“ 

3.  Розробник Програми  
Сектор молоді та  спорту виконавчого комітету 

Березанської  міської ради 

4.  
Відповідальний виконавець 

Програми  

Сектор молоді та спорту виконавчого комітету 

Березанської міської ради, футбольна спілка 

5.  Замовник Програми  Березанська  міська рада 

6.  Учасники Програми  

Відділ  освіти виконавчого комітету Березанської 

міської ради, ДЮСШ „Старт“ ,ДНЗ „Березанський 

професійний аграрний ліцей“, ГО „Футбольний клуб 

„Дружба“, ФС „Федерація футболу“ 

7.  Термін реалізації Програми 2023 - 2026 роки  

8.  
Перелік  бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Фінансування здійснюється за рахунок коштів, які 

щороку передбачаються у міському бюджеті для 

виконання заходів з реалізації Програми, а також за 

рахунок інших джерел, незаборонених чинним 

законодавством   

 

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

розвитку футболу в м. Березань 

Футбол – складова частина культурного  життя суспільства, яка сприяє 

збереженню і зміцненню здоров’я, розвитку фізичних , морально-вольових та 

інтелектуальних здібностей людини, організації змістовного дозвілля. 

   Футбол дуже поширений вид спорту, що дозволяє за короткий час 

залучити до  занять широкі маси населення. Заняття футболом є одним із 

методів виховання та оздоровлення всіх верств населення.  

 Із середовища популярних футболістів молодь обирає зразки 

для наслідування. На вищому спортивному рівні футбольні поєдинки 

працюють на престиж міста і держави. Футбол є одним з основних об'єктів 

виховання молоді й оздоровлення всіх верств населення і як фактор зростання 

авторитету міста. Вкладаючи гроші у футбол, ми виявляємо турботу не тільки 
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про виховання футбольної зміни, а й створюємо умови для виведення дітей і 

підлітків з вулиці. 

Крім того, специфіка занять футболом унікальна своєю універсальністю. У 

ході занять прищеплюється дух колективізму. Заняття футболом комплексно 

впливають на розвиток фізіологічних можливостей організму і фізичних 

здібностей. Навіть початковий рівень занять футболом закладає базу для занять 

іншими видами спорту.  

Цей найпопулярніший вид спорту охопив понад півтисячі   населення 

міста. 

Любителі цієї гри можуть підвищувати свою майстерність на 5-ти  

футбольних полях. В місті немає жодного футбольного майданчика із 

синтетичним покриттям, не вистачає спортивних об’єктів для розвитку 

футзалу. Чотири команди беруть участь в чемпіонаті Броварського району з 

футболу, 4 команди - в  чемпіонаті Київської області серед команд ДЮФЛКО з 

міні-футболу та футболу. Щорічно проводяться першості міста з футболу та 

футзалу серед дітей різних вікових груп. 

Програма розвитку футболу в місті Березань на 2023-2026 роки (далі – 

Програма) розроблена на виконання Закону України „Про фізичну культуру і 

спорт“, Національної Стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025 року „Рухова активність - здоровий спосіб життя – здоров’я 

нації“, Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року“ та 

розрахована на залучення до занять футболом дітей, юнаків, молоді, людей 

середнього віку, ветеранів футболу, покращення інфраструктури  цього виду 

спорту. Програма передбачає об’єднання зусиль усіх зацікавлених осіб, відділів 

та служб міста на пропаганду здорового способу життя, згуртування дітей в 

секціях футболу та відлучення їх від шкідливих звичок, від виховання вулицею, 

організацію дозвілля всіх верств населення та відволікання жителів міста від 

військових дій. 

Виходячи із вищенаведеного, випливає гостра необхідність у зміні 

програмних підходів та визначення нових, пріоритетних напрямків розвитку 

футболу, які могли б забезпечити ефективне функціонування галузі та її 

фінансування. 
 

3. Мета , завдання  та напрямки виконання Програми 

Головною метою Програми розвитку футболу на 2023 - 2026 роки  є 

приведення системи футболу у відповідність із потребами суспільства, 

розвитку професійного, дитячо-юнацького, аматорського футболу, футболу 

ветеранів  і досягнення високих спортивних результатів в районних, обласних і  

Всеукраїнських  змаганнях.    

Основні завдання Програми: 

поліпшення стану фізичної підготовленості та зміцнення здоров’я всіх 

верств населення; 

створення умов для впровадження футболу в навчально-виховній та 

виробничій сферах; 
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підвищення рівня підготовленості футболістів у дитячо-юнацькій 

спортивній школі, спортивних клубах та секціях; 

підвищення ефективності підготовки і вдосконалення кваліфікації 

тренерських та суддівських кадрів; 

удосконалення системи підготовки збірних команд міста всіх вікових груп 

для участі у змаганнях всіх рівнів; 

підвищення ефективності системи проведення змагань з футболу всіх 

рівнів; 

сприяння фізичному розвитку, зміцненню здоров’я, моральній та 

соціальній реабілітації;  

впровадження нових організаційних форм пропаганди та розвитку   

футболу в місті;  

паспортизація футбольних полів  міста; 

будівництво нових спортивних полів та майданчиків, спортивних залів. 

Напрямки виконання Програми: 

1. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота: 

фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча й спортивна робота в 

навчальних закладах; 

спорт для всіх верств населення за місцем проживання та в місцях 

масового відпочинку; 

фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері. 

2. Розвиток  дитячого, дитячо-юнацького  та резервного футболу, 

професійного та аматорського футболу, футболу ветеранів. 

3. Система забезпечення розвитку футболу: 

кадрове забезпечення; 

матеріально-технічне забезпечення; 

фінансове забезпечення; 

медичне забезпечення; 

інформаційне забезпечення;  

організаційне та нормативно-правове забезпечення. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку 

передбачаються в міському бюджеті для реалізації Програми, а також за 

рахунок інших джерел, незаборонених чинним законодавством   

 Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку під час складання 

проекту міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених 

розпорядниками бюджетних коштів, відповідальними за виконання завдань і 

заходів Програми. 
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Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми (тис. грн) 

 

Джерела 

фінансування 

(тис. грн) 

Обсяг коштів на виконання Програми по 

роках (тис. грн) 

Усього витрат 

(тис. грн) 

2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

усього,  

в тому числі: 

500,0 560,0 680,0 800,0 2540,00 

Місцевий 

бюджет 

450,0 500,0 600,0 700,0 2250,00 

Інші джерела 50,0 60,0 80,0 100,0 290,00 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, 

реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення; 

збільшення кількості населення, яке регулярно використовує футбол для 

проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що 

дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань, спричинених 

низькою руховою активністю; 

побудову повноцінної піраміди розвитку футболу в місті : від ДЮСШ, 

спортклубу, футбольного клубу до команди майстрів; 

створення необхідних умов для розвитку професійного футболу; 

удосконалення системи підготовки футболістів для гідної участі у 

обласних, державних та міжнародних змаганнях; 

підвищення престижності професії тренера та удосконалення системи 

підготовки та підвищення кваліфікації фахівців футболу; 

приведення у відповідність із вимогами стадіонів у місті та спортивних 

майданчиків ; 

збільшення ресурсного забезпечення розвитку футболу, залучення 

позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних спортивних 

споруд, в тому числі площинних; 

покращення матеріально - технічної  бази; 

будівництво сучасних спортивних майданчиків; 

проведення інвентаризації футбольних полів загальноосвітніх шкіл та 

визначення потреби забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням; 

задовольнити потреби населення у видовищних, масових футбольних 

заходах. 
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 Досягнення мети Програми та виконання зазначених завдань буде 

здійснюватися шляхом реалізації заходів , що направлені на розвиток футболу в 

місті.       

                                

                                      6. Заходи  Програми  
 

Назва напрямку 

діяльності 

Перелік заходів Програми Термін 

виконання 

заходу, 

роки 

Виконавці 

1.Управління 

футболом 

1.1. Створення належних 

умов для розвитку футболу  

спортивного комплексу 

„Дружба“ , в навчальних 

закладах, за місцем 

проживання та місцем 

роботи громадян 

 

2023-2026  Сектор молоді та 

спорту, відділ освіти, 

керівники навчальних 

закладів 

1.2. Створити міську 

футбольну   федерацію 

(спілку) 

 

До 2026  Футболісти міста, ГО 

футбольний клуб 

„Дружба“, сектор 

молоді та спорту 

2. Дитячо-юнацький 

та резервний футбол 

2.1. Проведення 

паспортизації футбольних 

полів загальноосвітніх шкіл 

міста. 

 

2023-2026  Відділ освіти ,сектор 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Березанської міської 

ради 

2.2. Проведення навчально-

тренувальних зборів  збірних 

команд міста в підготовці до 

змагань 

2023-2026  сектор молоді та 

спорту виконавчого 

комітету Березанської 

міської ради 

2.3. Забезпечити участь  

футбольних команд ЗОШ 

міста, ДЮСШ, спортивних 

клубів,збірних команд міста  

в районних, обласних та 

всеукраїнських змаганнях  

(харчування, проїзд, оплата 

арбітражу домашніх 

зустрічей, оплата турнірних 

та членських внесків) 

2023-2026  Сектор молоді та 

спорту, відділ освіти 

виконавчого комітету 

Березанської міської 

ради 
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2.4. Сприяти введенню 

нових штатних посад 

тренерів з футболу в 

ДЮСШ та спортивного 

комплексу „Дружба“ 

2023-2026  Відділ освіти, сектор 

молоді та спорту 

2.5. Проведення міських 

змагань з футболу,міні 

футболу,футзалу серед 

юнаків в 5-ти вікових 

групах 

2023-2026  Сектор молоді та 

спорту, відділ освіти 

виконавчого комітету 

Березанської міської 

ради 

3. Аматорський 

футбол та футбол 

ветеранів 

3.1. Провести 

паспортизацію футбольних 

майданчиків та футбольних 

полів міста 

 

2023-2026  Сектор молоді та 

спорту виконавчого 

комітету Березанської 

міської ради 

3.2. Сприяти участі збірних  

команд міста в районних та 

обласних чемпіонатах 

,першостях з футболу, міні-

футболу та футзалу 

(харчування, перевезення 

спортсменів, оплата 

арбітражу домашніх 

зустрічей, оплата турнірних 

та членських внесків) 

2023-2026  Сектор молоді та 

спорту виконавчого 

комітету Березанської 

міської ради 

3.3. Проведення міських 

змагань серед ветеранів та 

аматорів футболу 

2023-2026  Сектор молоді та 

спорту виконавчого 

комітету 

4. Забезпечення 

розвитку футболу 

4.1. Забезпечення 

проходження 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

тренерів-викладачів 

відділення з футболу 

ДЮСШ, секцій 

спортивних клубів у 

профільних вищих 

навчальних закладах 

2023-2026  Відділ освіти, сектор 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Березанської міської 

ради 

4.2. Сприяння випускникам 

відділення з футболу 

ДЮСШ, провідним 

спортсменам  у здобутті 

ними освіти у профільних 

навчальних закладах 

фізичної культури і 

2023-2026  Сектор молоді та 

спорту,відділ 

освіти,ДЮСШ 

„Старт“ 
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спорту та забезпечення 

подальшого їх  

працевлаштування за 

фахом 

4.3. Здійснення  аналізу 

роботи тренерів з футболу 

з визначенням їх 

особистого рейтингу та 

кращих спортсменів  за 

підсумками року 

2023-2026  сектор молоді та 

спорту виконавчого 

комітету Березанської 

міської ради 

4.4. Організація та 

проведення семінарів з 

підготовки суддів з футболу 

з присвоєнням їм відповідної  

категорії для обслуговування 

міських змагань 

2023-2026  сектор молоді та 

спорту виконавчого 

комітету Березанської 

міської ради 

4.5. Забезпечення участі 

місцевих суддів з футболу у 

проходженні ними курсів та 

семінарів з підвищення 

кваліфікаційної суддівської  

категорії  для 

обслуговування міських, 

обласних змагань 

2023-2026  сектор молоді та 

спорту виконавчого 

комітету Березанської 

міської ради 

5. Матеріально-

технічне 

забезпечення 

5.1. Здійснення моніторингу 

технічного стану спортивних 

споруд щодо їх готовності 

до проведення змагань з 

футболу всіх рівнів 

2023-2026  сектор молоді та 

спорту виконавчого 

комітету Березанської 

міської ради 

5.2. Проведення  реконструкції 

та модернізації футбольних 

майданчиків з урахуванням 

потреб осіб з обмеженими 

фізичними можливостями 

для їх безперешкодного 

доступу та використання 

2023-2026  Відділ освіти,сектор 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Березанської міської 

ради, ДНЗ 

„Професійний 

аграрний ліцей“ 

 

5.3. Здійснення  робіт з 

реконструкції,  ремонту і 

модернізації існуючих 

футбольних майданчиків та 

будівництва і облаштування 

сучасних майданчиків  з 

штучним покриттям та 

тренажерним обладнанням в 

2023-2026  відділ освіти, ДНЗ 

„Професійний 

аграрний ліцей“ 
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усіх навчальних закладах 

міста та ДЮСШ 

5.4. Проектування та  

будівництво сучасного 

спортивного майданчику для 

міні – футболу з штучним 

покриттям та тренажерним 

обладнанням  на 

спортивному комплексі 

„Дружба“ 

2023-2026  Сектор молоді та 

спорту виконавчого 

комітету Березанської 

міської ради 

5.5. Придбання футбольних 

сіток,кутових прапорців, 

футбольних воріт, для 

проведення тренувального 

процесу та змагань серед 

різних верств населення. 

Придбання та облаштування 

зони для запасних. 

Придбання трави, пального 

для скошування трави та 

вапна для розмітки поля 

2023-2026  Сектор молоді та 

спорту виконавчого 

комітету Березанської 

міської ради 

5.6. Придбання футбольної 

та спортивної форми, 

манішек, спортивного 

інвентарю,м'ячів збірним 

командам міста, для участі 

їх у змаганнях різних 

рівнів. 

2023-2026  Сектор молоді та 

спорту, відділ освіти 

виконавчого комітету 

Березанської міської 

ради 

5.7. Перевезення 

спортсменів (оренда 

автотранспорту, придбання 

пального) 

2023-2026  Сектор молоді та 

спорту виконавчого 

комітету Березанської 

міської ради 

5.8. Придбання 

кубків,медалей,статуеток, 

нагороджувальної 

атрибутики для проведення 

міських змагань з футболу, 

футзалу та міні-футболу 

2023-2026  Сектор молоді та 

спорту 

5.9. Проектування та 

проведення робіт по авто 

поливу центрального 

футбольного поля 

 

 

2023-2026  Міськвиконком, 

сектор молоді 

та спорту 
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6.Фінансове 

забезпечення 

6.1. Передбачати в міському 

бюджеті обсяги видатків на 

виконання Програми та 

здійснювати заходи щодо 

залучення в установленому 

порядку позабюджетних 

коштів на зазначені цілі 

2023-2026  Фінансове управління, 

сектор молоді та 

спорту виконавчого 

комітету Березанської 

міської ради 

6.2. Надання часткової 

фінансової підтримки  

міській футбольній спілці  та 

спортивним клубам з 

футболу для підготовки та 

участі команд всіх вікових 

груп в офіційних обласних, 

міжрегіональних та 

Всеукраїнських змаганнях 

2023-2026  Фінансове управління, 

сектор молоді та 

спорту виконавчого 

комітету Березанської 

міської ради 

7. Медичне 

забезпечення 

7.1. Забезпечення 

медичного 

обслуговування змагань з 

футболу всіх рівнів 

2023-2026  Міська лікарня 

7.2. Забезпечення 

проведення 

профілактично-медичних 

оглядів гравців 

футбольних команд всіх 

вікових груп  та  

здійснення контролю за 

станом їх здоров’я 

2023-2026  Міська лікарня 

7.3. Придбання медичної 

сумки та медикаментів 

для обслуговування 

футбольних матчів 

2023-2026  Сектор молоді та 

спорту 

8. Інформаційно-

правове забезпечення 

8.1.  Покращення 

інформаційного 

забезпечення та 

рекламування змагань з 

футболу всіх рівнів 

2023-2026  сектор молоді та 

спорту, відділ освіти, 

ДЮСШ „Старт“ 

8.2 Висвітлення в засобах 

масової інформації 

матеріалів з організації і 

проведення змагань та 

результатів участі 

2023-2026  сектор молоді та 

спорту ,відділ освіти, 

ДЮСШ „Старт“ 
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футбольних команд у 

змаганнях всіх рівнів 

8.3. Забезпечення 

громадського порядку та 

громадської безпеки,  

пожежної безпеки,безпеки 

учасників під час повітряних 

тривог,медичного 

обслуговування учасників  

футбольних матчів та 

змагань з футболу всіх 

рівнів, додержання 

санітарно-гігієнічних норм у 

відповідності до вимог 

чинних нормативно-

правових актів 

2023-2026  Організатори 

футбольних матчів та 

змагань з футболу 

всіх рівнів 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               Олег СИВАК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


