
              

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

7 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 
09 квітня 2021 року         № 451 

 

Про затвердження Програми 

Гребінківської міської територіальної  

громади щодо розвитку футболу  

на 2021 рік  

 

 

 

Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, розглянувши рекомендації 

постійних комісій міської ради, Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму Гребінківської міської територіальної громади 

щодо розвитку футболу на 2021 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.), з питань соціального 

захисту, охорони здоров’я, молоді, фізичної культури та спорту, освіти, культури 

(Литвиненко С.П.) та першого заступника міського голови Зінченка В.М. 

 

 

 

Міський голова      В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 7 сесії Гребінківської  

міської ради VIII скликання 

від 09.04. 2021 року № 322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

Гребінківської міської територіальної громади 

щодо розвитку футболу 

на 2021 рік. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ 

Програми Гребінківської  міської територіальної громади  

щодо розвитку футболу  

на 2021 рік. 
 

 

1 Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

2 Законодавство, яке 

регламентує розроблення 

програми 

Відповідно до Законів України «Про 

фізичну культуру і спорт», 

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

3 Розробник програми Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

4 Виконавець програми Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради, Комунальний заклад 

«Спортивний комплекс міста Гребінка» 

5 Термін реалізації програми 2021 рік 

6 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

150000 грн 

6.1. коштів бюджету 

Гребінківської міської  

територіальної громади 

150000 грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальні положення. 

Футбол у нашій країні – це не просто спортивна гра, а соціальне явище, 

вкрай необхідне і корисне. Як соціальне явище, футбол відображає стан  

суспільства.  

Футбол значною мірою впливає на всі сторони життя людей – їх трудову 

діяльність, суспільні відносини, сферу споживання, дозвілля, освіту тощо. 

Футбол як органічна складова фізичної культури і спорту є частиною  

культурного життя суспільства, що сприяє збереженню і зміцненню здоров'я лю-

дини, розвитку її фізичних і морально-вольових здібностей, організації  

змістовного дозвілля. Цей найпопулярніший вид спорту охопив усі верстви  

населення: ним займаються діти, молодь і ветерани, жінки, інваліди. 

Із середовища популярних футболістів молодь обирає зразки для  

наслідування. Рівень благополуччя і класу футбольної команди свідчить про як-

ість управління суспільно важливими процесами на місцях. На вищому  

спортивному рівні футбольні поєдинки працюють на престиж націй і держав. Все 

це свідчить про те, що футбол повинен бути одним з основних об'єктів державної 

політики як фактор виховання молоді і оздоровлення всіх верств населення кра-

їни і як фактор зростання міжнародного авторитету України.  

Вкладаючи гроші у футбол, держава виявляє турботу не тільки про виховання 

футбольної зміни, а й створює 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. 

Міська рада приділяє значну увагу розвитку масового футболу, дбає про його 

розвиток, як серед дорослих, так і дітей, задовольняючи також видовищні запити 

населення. 

 

2. Мета та завдання розвитку футболу. 

Програма розроблена з метою популяризації та піднесення престижу 

футболу на території Гребінківської міської територіальної громади, 

забезпечення належного рівня майстерності футболістів для успішного виступу 

команд в чемпіонатах та кубках області, району. 

Основні завдання Програми: 

- сприяти подальшому розвитку футболу; 

- підвищувати рівень майстерності футболістів - любителів; 

- удосконалювати системи підготовки команд міста та населених пунктів, які 

увійшли до територіальної громади всіх вікових груп для участі у змаганнях всіх 

рівнів; 

- організація культурного дозвілля населення та загального оздоровлення 

молоді; 

- створити необхідні умови для підготовки та успішного виступу команди 

«Локомотив» (дорослий та юнацький  склади) в чемпіонаті та Кубку області, 

турнірах, дітей в чемпіонаті області серед команд дитячо-юнацької футбольної 

ліги, в змаганнях з міні-футболу та інших змаганнях з футболу; 

- забезпечити належне утримання матеріально-технічної бази для футболу; 



- підвищувати рівень нормативно-правового, матеріально-технічного, 

фінансового, медичного та інформаційного забезпечення. 
 

3. Організаційне та фінансове забезпечення. 

Виконавцем Програми є виконавчий комітет Гребінківської міської ради, 

КЗ «Спортивний комплекс м. Гребінка». 

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства 

за рахунок коштів бюджету Гребінківської міської територіальної громади.  

Розмір фінансування Програми на 2021 рік складає 150000 грн. 

Зміни до Програми можуть вноситися сесією Гребінківської міської ради. 
 

4. Заходи виконання Програми 

Основні заходи Програми передбачають: 

- витрати на підготовку та проведення змагань; 

- витрати на участь команд в змаганнях; 

- витрати на придбання форми, м’ячів, іншого необхідного інвентарю для 

підготовки та проведення змагань; 

- виплату заробітної плати інструктору з фізкультури та спорту; 

- оренду автобуса для забезпечення участі футбольних команд в турнірах; 

- харчування гравців команд. 

 

5. Очікувані результати. 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

- створення необхідних умов для розвиток футболу, підвищення його рівня, 

масовості; 

- збільшення глядацької аудиторії; 

- 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; 

- зміцнення здоров'я дітей і молоді, поліпшення профілактики захворювань; 

- зміцнення матеріально-технічної бази для занять футболом; 

- удосконалення системи підготовки футболістів для гідної участі у обласних 

та районних змаганнях; 

- покращення використання спортивних споруд. 

 

6. Контроль за реалізацією заходів Програми 

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює  

виконавчий комітет Гребінківської міської ради та постійна комісія міської ради  

з питань соціального захисту, охорони здоров’я, молоді, фізичної культури та 

спорту, освіти, культури. 

 

 

Міський голова      В.І. Колісніченко 


