
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 15.12.2020 № 2-24/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 03.10.2017 № 28-3/VII 

,,Про затвердження програми розвитку футболу в місті Золотоноша на 

2017-2020 роки” 

 

З метою зміцнення матеріально-технічної спортивної бази, створення 

умов для систематичних занять населення фізичною культурою та спортом, 

підготовки висококваліфікованих футболістів, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 03.10.2017 № 28-3/VII ,,Про 

затвердження програми розвитку футболу в місті Золотоноша на 2017-2020 

роки” (далі – Програма), а саме: 

1.1. Продовжити строк дії Програми до 31.12.2021. 

1.2. Додаток до Програми викласти в новій редакції, що додається.  

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голови Ніщенко М.Е., контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з гуманітарних питань  (Денисюк Л.І.). 

 

 

Міський голова         В.О. Войцехівський 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Засенко 23880 

 



Додаток до рішення міської ради 

від 15.12.2020 № 2-24/VIII 
 

Для виконання програми необхідно здійснити такі заходи: 

Розділ І. Основні організаційні напрямки розвитку футболу 

 

1. Управління футболом. 

1.1. Переглянути та за необхідності поновити угоди та договори про 

співпрацю між службою у справах дітей молоді та спорту,  федерацією футболу 

та КП „ФК Спартак”. 

Служба у справах дітей, молоді та 

спорту,  федерація футболу, 

ДЮСШ, КП „ФК Спартак” 

2021 рік 

1.2. Провести організаційну роботу щодо капітального ремонту існуючого 

футбольного майданчика із заміною штучного покриття. 

Служба у справах дітей, молоді та 

спорту, міська федерація футболу, 

ДЮСШ 

2021 рік 

1.3.  Провести організаційну роботу по підготовці футбольного поля 

(Черкаська, 5) та його інфраструктури для проведення чемпіонату Черкаської 

області з футболу серед команд вищої ліги. 

Служба у справах дітей, молоді та 

спорту, федерація футболу, ДЮСШ 

2021 рік 

1.4. Забезпечити організацію безпеки та охорони громадського порядку на 

стадіонах під час проведення спортивних змагань. 

Золотоніський  ВП  ГУНП у 

Черкаській області 

Постійно 

 

2. Дитячо-юнацький футбол 

2.1. Визначити потребу і забезпечувати необхідним інвентарем, формою й 

обладнанням дитячі футбольні секції, відділення ДЮСШ та КП „ФК Спартак”. 

Служба у справах дітей, молоді та 

спорту,  федерація футболу, ДЮСШ, 

КП „ФК Спартак” 

Постійно 

2.2. Брати участь в  змаганнях на призи клубу „Шкіряний м’яч”, залучати до 

участі учнів всіх загальноосвітніх шкіл громади. 

Відділ освіти, служба у справах дітей, 

молоді та спорту, ДЮСШ, федерація 

футболу, КП  „ФК Спартак” 



2021 рік 

2.3. Збільшити кількість уроків з елементами футболу в загальноосвітніх 

школах громади  та тренувальний процес у ДЮСШ. 

Відділ освіти, служба у справах дітей, 

молоді та спорту, ДЮСШ 

Постійно 

2.4. Запровадити систему своєчасного виявлення та обліку обдарованих 

футболістів, створивши їм необхідні для підвищення спортивної майстерності 

умови. 

Служба у справах дітей, молоді та 

спорту, відділ освіти, ДЮСШ, 

федерація футболу, КП  „ФК Спартак” 

Постійно 

2.5. Провести паспортизацію полів та спортивних майданчиків. 

Служба у справах дітей, молоді та 

спорту, відділ освіти 

2021 рік 

 

3. Любительський футбол 

3.1. Продовжити роботу щодо створення любительських команд на 

підприємствах громади. 

Служба у справах дітей, молоді та 

спорту, федерація футболу  

2021 рік 

3.2. Забезпечити участь команди „Спартак” в Чемпіонаті Кубку області з 

футболу. 

Служба у справах дітей, молоді та 

спорту, федерація футболу,  

КП „ФК Спартак” 

2021 рік 

3.3. Запровадити проведення змагань серед футбольних команд громади – 

розіграш Чемпіонату, розіграш Кубку, зимова першість з міні-футболу. 

Федерація футболу, ДЮСШ, служба у 

справах дітей, молоді та спорту 

2021 рік 

 

4. Жіночий футбол 

4.1.Відкрити у ДЮСШ відділення з жіночого футболу. 

Відділ освіти, служба у справах дітей, 

молоді та спорту, ДЮСШ, федерація 

футболу 

2021рік 

4.2. Провести змагання на призи клубу „Шкіряний м’яч” жіночих команд 

загальноосвітніх шкіл громади. 

 



Відділ освіти, служба у справах дітей, 

молоді та спорту, ДЮСШ, федерація 

футболу 

2021 рік 

 

5. Футбол серед інвалідів та ветеранів 

5.1. Проводити на базі центру соціальної допомоги змагання серед дітей-

інвалідів. 

Центр соціальної допомоги, служба у 

справах дітей, молоді та спорту 

2021рік 

5.2. Вирішити питання щодо створення на базі центру соціальної допомоги  

відділення центру з фізичної культури та спорту інвалідів „Інваспорт”. 

Центр соціальної допомоги, служба у 

справах дітей, молоді та спорту 

2021рік 

5.3. Брати участь в Чемпіонаті району, Чемпіонаті області, розіграші Кубку 

України по футболу серед ветеранів (35 років і старше, 40 років і старше, 50 

років і старше, 60 років і старше). 

Служба у справах дітей, молоді та 

спорту,  федерація футболу 

2021 рік 

5.4. Забезпечити участь команди ветеранів „Спартак-Колос” (40 років і 

старше) в обласних, Всеукраїнських змаганнях по футболу. 

Федерація футболу, служба у справах 

дітей, молоді та спорту 

2021 рік 

 

6. Спортивна база 

6.1. Забезпечити технічну готовність до проведення змагань  стадіону ДЮСШ 

та спортивних майданчиків відповідно до нормативних вимог. 

Служба у справах дітей, молоді та 

спорту, ДЮСШ,  федерація футболу 

Постійно 

6.2. Забезпечувати роботу щодо належного утримання і розширення наявної 

спортивної бази. 

Служба у справах дітей, молоді та 

спорту, ДЮСШ, федерація футболу, 

КП „ФК Спартак” 

Постійно 

 

Розділ II. Фінансове та інформаційне забезпечення виконання програми 

 

1. Передбачити в  бюджеті Золотоніської міської територіальної громади 

кошти на утримання ФК „Спартак”,  забезпечити участь команди у розіграші 



Кубку та Чемпіонату області з футболу серед команд вищої ліги та на 

виконання заходів програми. 

Служба у справах дітей, молоді та 

спорту, федерація футболу, 

КП „ФК Спартак” 

2021 рік 

2. Вживати заходи щодо залучення додаткових джерел фінансування, не 

заборонених законом, на розвиток футболу в громаді. 

Служба у справах дітей, молоді та 

спорту, федерація футболу, 

КП „ФК Спартак” 

Постійно 

3. Удосконалювати систему інформаційного забезпечення діяльності 

федерації футболу, КП „ФК Спартак”,  ДЮСШ. 

Служба у справах дітей, молоді та 

спорту,  федерація футболу, ДЮСШ, 

КП „ФК Спартак” 

Постійно 

4. Надавати інформацію у засоби масової інформації про хід виконання цієї 

програми та проведення спортивно-масових та оздоровчих заходів. 

Служба у справах дітей, молоді та 

спорту, редакція газети „Златокрай” 

Постійно 

 

 

 

 

Секретар ради        Н.О. Сьомак 
 

 


