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від  1 4 . 0 7 . 2 0 1 7  № 801
м. Краматорськ

Про затвердження Програми 
розвитку масового футболу 
в Донецькій області 
на 2017-2020 роки

Відповідно до статей 1, 4, 6 Закону України «Про військово-цивільні 
адміністрації», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», статті 22 
Закону України «Про місцеві державні  адміністрації», Указу Президента 
України від 09 лютого 2016 року №  42/2016 «Про Національну стратегію з 
оздоровчої рухової  активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 
активність -  здоровий спосіб життя -  здорова нація», враховуючи Постанову 
Верховної Ради України від 19 жовтня 2016 року №  1695-VIII «Про 
забезпечення сталого розвитку сфери фізичної  культури і спорту в Україні в 
умовах децентралізації  влади», рішення колегії  облдержадміністрації  
від 29 червня 2017 року «Про проект Програми розвитку масового футболу в 
Донецькій області на 2017-2020 роки», з метою сприяння розвитку масового 
футболу в Донецькій  області:

1. Затвердити Програму розвитку масового футболу в Донецькій області 

на 2017-2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати виконавчим органам міських рад, рад о б ’єднаних 
територіальних громад, райдержадміністраціям,  військово-цивільним 
адміністраціям забезпечити виконання заходів і завдань Програми в межах 
реальної можливості  місцевих бюджетів  та розробку і затвердження 

відповідних місцевих програм.

3. Виконавцям Програми забезпечити надання управлінню з питань 
фізичної культури та спорту облдержадміністрації  щороку до 01 лютого року, 
наступного за звітним, інформації  про стан їі виконання.



4. Управлінню з питань фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації  (Мицик)  щороку до 15 лютого року, наступного за 
звітним, здійснювати моніторинг виконання заходів Програми та інформувати 
облдержадміністрацію  про хід її  виконання.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 
на управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації ,  
контроль - на заступника голови облдержадміністраці ї  Ремського В.В.

Голова облдержадмініс і  
керівник обласної  в ій сц  
цивільної  адміністрації ГІ.І. Жебрівський



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адм іністрації 

1 4 . 0 7 . 2 0 1 7 ______№ 801

Проект Програми 

розвитку масового футболу в Донецькій області

на 2017-2020 роки
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П А С П О Р Т
програми  

1. Назва П рограми
Програма розвитку масового футболу в Донецькій області на 2017-2020 роки

2. Регіональний замовник,  координатор
Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

3. Керівник П рограми
Заступник голови облдержадміністраці ї  В.В.Ремський

4. Відповідальний виконавець Програми
Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

5. Учасники (співвиконавці)  Програми
Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації ,  військово-цивільні 
адміністрації,  виконавчі органи рад о б ’єднаних територіальних громад, 
підприємства, установи,  організації , Федерація футболу Донецької  області, 
громадські о б ’єднання, навчальні заклади області

6. Строк виконання Програми
2017-2020 роки

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Дж ерела  
фінансування  

(тис. гри.)

Обсяг коштів на виконання Програми  
по роках (гис. гри.)

Усього
витрат

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Орієнтовний обсяг 
фінансування усього, 
в тому числі:

101479,1 33034,4 10963,1 1 1545,9 157022,5

Місцевий бю дж ет 99955,2 3965,7 4033,0 4102,9 112056,8

Інші джерела 1523,9 29068,7 6930,2 7443,0 44965,7
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ВС ТУ П

Фізична культура і спорт - невід 'ємна частина виховного процесу дітей, 
молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої держави.  їх 
основне призначення - зміцнення здоров'я,  п ідвищення рівня фізичних 
можливостей людини,  забезпечення здорового способу життя.

Футбол - складова частина культурного життя суспільства, яка 
сприяє збереженню і зміцненню здоров'я,  розвитку фізичних, 
морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини,  
організації  змістовного дозвілля. Цей найпопулярніший вид спорту охопив 
усі верстви населення: ним займаються діти, молодь,  ветерани, жінки, 
інваліди.

Як соціальне явище, футбол відображає стан суспільства. Нині 
футбол набув такої  значущості ,  якої він не мав, мабуть, ніколи в 
історії людства.  Футбол значною мірою впливає на всі сторони життя 
людей - їх трудову діяльність, суспільні відносини, сферу 
споживання, дозвілля,  освіти тощо.

Водночас футбол сам зазнає величезного впливу, зумовленого 
соціальними явищами і умовами суспільного життя. Спорт, і футбол 
зокрема, не тільки залежить від усієї соціальної  структури 
суспільства, а і сам активно впливає на його різні сторони і сфери: 
політику, економіку,  культуру. Футбольні матчі, як фактор стабілізації,  
виконують соціальну функцію. Це стосується передусім 
розв'язання проблеми отримання агресивності ,  з якою доводиться 
мати справу будь-якому суспільству. Футбол є барометром соціальної
напруженості,  вельми чутливим до якнайменшого її  підвищення, тобто 
барометром соціального клімату суспільства. Природно,  це не є
призначенням футболу,  а лиш е однією з його соціологічних
характеристик.

Протягом останніх років сталися серйозні зміни як у 
суспільстві,  гак і у сфері фізичної культури та спорту, і у футболі зокрема. 
Йдеться не тільки про організаційні зміни, а й зовсім новий підхід до
його розвитку, і передусім, до фінансування. Цс зумовлено іншим 
політико-екопомічиим устроєм суспільного життя. Ситуація, що склалася у 
країні, висунула на порядок денний коло питань: у чому полягає
специфіка футболу як особливої  форми життєдіяльності людей; які 
конкретно соціальні функції  виконує футбол;  наскільки це місце і 
соціальні функції  в ідповідають гуманістичним ідеалам і цінностям тощо.

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.
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2. Визначення проблеми, па розв'язання якої спрямована  
Програма

На даний час на підконтрольній території  Донецької  області 
розташовані 56 футбольних стадіони, 250 футбольних полів, 106 майданчиків 
зі штучним покриттям. У 2017 році очікується зростання кількості 
майданчиків зі штучним покриттям на 96 одиниць, в т.ч. 85 зусиллями 
органів влади за рахунок реалізації  проекту до 85-річчя Донецької  області.

У відділеннях з футболу дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
займається 3138 дітей та підлітків, працює 75 штатних тренерів.

Всього футболом займається 17,8 тис. осіб з числа населення області.
Наявна система розвитку футболу та рівень залучення населення до 

участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах за місцем 
проживання, навчання, роботи та відпочинку в Донецькій області не 
відповідає потребам населення.  Зазначені недоліки не дають змоги в повному 
обсязі використовувати можливості футболу,  як видовищного виду спорту.

Виходячи із зазначеного,  виникає гостра необхідність у зміні 
програмних підходів та визначення нових, пріоритетних напрямів розвитку 
футболу, які могли б забезпечити ефективне функціонування.

Програма передбачає  шляхи о б ’єднання зусиль органів місцевого 
самоврядування, виконавчої  влади, навчальних закладів, підприємств, 
установ, організацій,  усіх форм власності,  громадських організацій та 
громадян у забезпеченні  сприятливих умов для подальшого розвитку 
футболу.

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Основними шляхами вирішення питання розвитку футболу є наступні:

визначення шляхів стабільного і достатнього фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення;

дієва підтримка розвитку футболу органами місцевого самоврядування 
та громадами;

підвищення ефективності  інформаційного забезпечення і впровадження 
нових організаційних форм пропаганди футболу;

підвищення рівня підготовленості футболіст ів  в дитячо-юнацьких 
спортивних школах, спортивних клубах та секціях;

підвищення ефективності підготовки і вдосконалення кваліфікації 
тренерських та суддівських кадрів;

удосконалення системи підготовки збірних команд для участі у
змаганнях всіх рівнів;

підвищення ефективності системи проведення змагань з футболу всіх
рівнів;

підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями шляхом занять 
футболом;

зміцнення матеріально-технічного та інформаційного забезпечення.
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4. Мста та основні завдання Програми

М етою  Програми є активне залучення до занять футболом всіх верств 
населення області,  створення умов для залучення до занять футболом 
якомога б ільшої  кількості дітей та молоді,  впровадження здорового способу 
життя в повсякденний побут жителів  області та забезпечення їх зайнятості у 
вільний час.

Основними завданнями є:
популяризація  футболу у навчально-виховній, соціально-побутовій та 

виробничій сферах;
удосконалення системи організації  дитячо-юнацького  футболу; 
подальший розвиток всіх напрямків футболу: аматорського,

студентського, жіночого, пляжного та ветеранського футболу, а також серед 
осіб з обмеженими фізичними можливостями;

удосконалення системи організації  футзалу (міні-футболу);  
підвищення професійного рівня тренерського складу та інших фахівців 

футболу;
створення відповідної  інфраструктури для розвитку футболу; 
організація  серед широких верств населення за місцем проживання та у 

місцях масового відпочинку доступних масових заходів з розвитку футболу;
сприяння розвитку волонтерського руху у футболі,  залучення 

позабюджетних коштів.

5. Ф інансове забезпечення Програми

Матеріально-технічні  та людські  ресурси для реалізації  Програми 
визначаються реальними викликами щодо впровадження на території області 
державної політики у сфері фізичної культури та спорту протягом 2017-2020 
років відповідно до чинного законодавства України.

Конкретні  обсяги фінансування заходів Програми встановлюються 
відповідними бюджетами.

Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових 
можливостей державного,  обласного бюджетів  та бюджетів  міст, районів, 
о б ’єднаних територіальних громад, інших джерел на відповідний рік, з 
урахуванням економічної  ефективності видатків бюджетів.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
формування моделі розвитку футболу на території області на 

демократичних та гуманістичних засадах шляхом об'єднання зусиль 
зацікавлених державних,  громадських,  приватних організацій та широких 
верств населення;

збільшення кількості населення, яке проводить активне дозвілля 
шляхом занять футболом;
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удосконалення системи підготовки футболіст ів та побудова 
повноцінної  структури розвитку футболу;

підвищення престижності професії  тренера та удосконалення системи 
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців футболу;

створення сучасної  інфраструктури для розвитку футболу; 
збільшення ресурсного забезпечення розвитку футболу, залучення 

позабюджетних коштів.

Загальний моніторинг і контроль за реалізацією Програми здійснює 
облдержадміністрація ,  поточну координацію -  управління з питань фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації .

Для визначення необхідності коригування Програми щорічно 
проводиться аналіз ефективності дії  Програми,  виходячи з фактичних 
показників моніторингу.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 
забезпечення виконання Програми,  здійснюється  в порядку, встановленому 
бюджетним законодавством України.

Заступник керівника апарату

Програма розвитку масового футболу в Донецькій області на 2017-2020 
роки розроблена управлінням з питані) фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації .

7. М оніторинг і контроль за виконанням Програми

облдержадміністрації 10.0 .  Костюніна

Начальник управління з питань 
фізичної культури та спорту 
облдержадмі ністрації



Додаток
до Програми розвитку масового ф утболу 
в Донецькій області на 2017-2020 роки

Заходи Програми розвитку масового футболу в Донецькій області на 2017-2020 роки

Назва заходу Виконавці Джерела
фінансування

Обсяг
фінансуван

ня

в т.ч. за роками (тис. грн.)
2017 2018 2019 2020

Спортивно-масові заходи
1. Забезпечити проведення змагань із ■ Управління з питань фізичної культури 

футболу «Ш кільна футзальна ліга та спорту облдержадміністрації, 
України» | Федерація футболу Донецької області

Місцевий
бюджет
Інші

12,7 2,8 3,1 3,5

Організувати проведення щорічних 
обласних традиційних змагань з футболу

Управління з питань фізичної культури 
та спорту облдержадміністрації, 
Федерація футболу Донецької області

VI і с це вий
бюджет
Інші

854.4 187.9 206.5 2 2 1 . 8 238.2

-> Забезпечити участь спортсменів області у 
Всеукраїнських змаганнях з ф уіболу та 
футзалу

Управління з питань фізичної культури 
та спорт)’ облдержадміністрації. 
Федерація футболу Донецької області

Місцевий
бюджет
Інші

377,4

ОО
С 91,2 98.0 105,2

4. Організувати проведення обласних та 
участь у Всеукраїнських змаганнях 
військовослужбовців -  учасників АТО

Управління з питань фізичної культури 
та спорт) облдержадміністрації, 
Федерація футболу Донецької області

Місцевий
бюджет
Інші

75,5 16,6 18 2 19,6 21,0

і

!

Забезпечити організацію проведення 
обласного турнір)' на Кубок голови 
Донецької обласної державної 
адміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації

Управління з питань фізичної культури 
та спорту облдержадміністрації, 
Федерація футболу Донецької області

Місцевий
бюджет
Інші

44,1 9,7 10,7 П,4 12,3

6 . Організувати проведення навчально- Управління з питань фізичної культури 
тренувальних зборів з підготовки та участь ; та спорту облдержадміністрації, 
команд Донецької області у Федерація футболу Донецької області 
Всеукраїнських змаганнях «Кубок регіонів 
ФФУ серед аматорських команд»

Місцевий
бюджет
Інші

87,3 19,2 21,1 22,1 24,3
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№ Назва заходу

7. Забезпечити проведення змагань із 
, футболу «Ш кіряний м'яч» у навчальних 
І закладах регіону та їх подальшу участь в 
| обласних та всеукраїнських змаганнях

Виконавці

Структурні підрозділи з питань освіти, 
молоді та спорту виконавчих органів 
міських рад, рад об’єднаних 
територіальних громад, 
райдержадміністрацій, військово- 
цивільних адміністрацій

Джерела
фінансування

Місцевий
бюджет
Інші

Обсяг
фінансуван

241,4

в т.ч. за роками (тис, грн.)
2017

53,1

2018

58,4

2019

62,7

2020

67,2

Розвиток та підтримка футбольної інфраструктури

8. Створення футбольних полів і спортивних ! Управління з питань фізичної культури І Місцевий
маиданчиюв зі штучним покриттям, 
реконструкція стадіонів у містах, районах, 
об 'єднаних територіальних громадах в 
тому числі на території загальноосвітніх 
навчальних закладів та за місцем 
проживання

та спорту оолдержадміністрацп. 
виконавчі органи міських рад. рад 
об'єднаних територіальних громад, 
райдержадміністрації, військово- 
цивільні ад м і н істра ції

оюджет
Інші

1 10274,8 
22456.0

99563.3 3535.0
22456.0

3570.4 5606.

9. Забезпечити придбання спортивного Виконавчі органи міських рал. рад Місцевий
інвентарю та спортивної форми для ( об єднаних територіальних громад. бюджет
організації проведення регіональних , райдержадміністрації. військово- і Інші
змагань з футболу ц и в і л ь н і  а д м і н і с т р а ц і ї

, в межах і 
і ф інансови х  І
і М О Ж Л ИВО С Т і

! ей місцевих ! 
: бю дж етів

10. Здійснення моніторингу технічного стану Виконавчі органи міських рад, рад
спортивних споруд щодо їх готовності до 
проведення змагань з футболу всіх рівнів

оо єднаних територіальних громад, 
райдержадміністрації, військово- 
цивільні адміністрації

Забезпечення громадського порядку та ! Виконавчі органи міських рад, рад 
громадської безпеки, пожежної безпеки, і об'єднаних територіальних громад, 
медичною  обслуговування учасників і і райдержадміністрації, військово- 
глядачів футбольних матчів та змагань з : Цив>льн> адміністрації 
футбол) всіх рівнів. додержання 
санітарно-гігієнічних норм у відповідності 
до вимог чинних нормативно-правових 
актів

Місцевий
бюджет
І н ш і

Місцевий
бюджет
ІНШІ



з

№ Назва заходу Виконавці Джерела Обсяг в т.ч. за роками (тис. грн.)
фінансування фінансуван

ня
2017 2018 2019 2020

Дитячо-юнацька академія футболу Донецької області

12. Опрацювати питання створення і розробки 
програми діяльності Дитячо-юнацької 
академії футболу Донецької області (далі -  
Академія футболу)

Федерація футболу Донецької області Місцевий
бюджет
Інші

13. Провести навчання тренерів з видачею 
відповідних сертифікатів для залучення їх 
до тренерської роботи в Академії футболу

Федерація футболу Донецької області Місцевий
бюджет
Інші 200,0 40,0 160,0

; 14. Забезпечити роботу регіонального 
менеджера та тренерського складу 
Академії футболу

Федерація футболу Донецької області Місцевий
бюджет
інші 17735,5 477.9 5347.1 5342.8 6167.7

; 15-

!

Забезпечити придбання спортивної 
форми, інвентарю, футбольних м 'ячів  для 
організації занять Академії футболу

Федерація футбол}1 Донецької області Місцевий
бюджет
Інші 4574.3 1006.0 1 105.6 1 187.4 1275.3

16. Сприяти наданню спортивних майданчиків 
зі штучним покриттям на безоплатній 
основі для організації занять Академії 
футболу

Виконавчі органи міських рад. рад 
об'єднаних територіальних громад, 
райдержадм і ністрації, ві йс ьково- 
цивільні адміністрації, 
балансоутримувачіспортивних 
майданчиків

Місцевий
бюджет
Інші !

Залучення широких верств населення до масового футболу

' 17.і

і

Забезпечити впровадження національного 
соціального проекту ФФУ «Відкриті уроки 

: футболу»

Федерація футбол) Донецької області, 
виконавчі органи міських рад. рад 
об'єднаних територіальних громад, 
райдержадміністрації. військово- 
цивільні адміністрації

Місцевий
бюджет
Інші

32,7 7.2 7.9 8.5 9.1
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№ Назва заходу Виконавці Джерела
ф ін а н с у в а н н я

Обсяг
ф і н а н с у в а н

ня

в т.ч. за роками (тис. грн.)
2017 2018 2019 2020

18. Проводити роботу щодо відкриття спільно 
з дитячо-юнацькими спортивними 
школами класів спортивного профілю з 
футболу в загальноосвітніх навчальних 
закладах

Виконавчі органи міських рад, рад 
об'єднаних територіальних громад, 
райдержадміністрації, військово- 
цивільні адміністрації

Місцевий
бюджет
Інші

19. | Запровадити проведення модуля «Футбол» 
! та «Днів футболу» у загальноосвітніх 
1 навчальних закладах та залучати до уроку 

футболу учнів усіх загальноосвітніх 
навчальних закладів, обласного заходу з 
нагоди Всеукраїнського дня футболу

!
~>а г , н л и , г г и  ............................................................... V

Структурні підрозділи з питань освіти, 
молоді та спорту виконавчих органів 
міських рад, рад об’єднаних 
територіальних громад, 
ра й де ржад м і н і стра ц і й. в і й с ь ко во- 
цивільних адміністрацій

г > ............ ..................: .................................. : _______  .

Місцевий
бюджет
Інші

56,4 12,4 13,6 14,6 15,7

студентської футзальних дії об'єднаних територіальних громад, бюджет
райдержадміністрації. військово- Інші
цивільні адміністрації

21. Орі анізувати проведення щ орічною  Виконавчі органи міських рад. рад 
форум) "Футбольні канікули" серед об'єднаних територіальних громад, 
учнів загальноосвітніх навчальних райдержадміністрації. військово-
закладів цивільні адміністрації

Місцевий
бюджет
Інші

Організувати проведення щорічних Структурні підрозділи з питань молоді 
змагань, турнірів та матчевих зустрічей з | та спорту виконавчих органів міських 
футболу серед аматорів, ветеранів спорту | Рад’ Рад об'єднаних територіальних 
та студентської і працюючої молоді | гРома-^ райдержадміністрацій,

[ військово-цивільних адміністрацій

Місцевий
бюджет
Інші

23. Сприяти створенню умов для розвитку | Федерація футболу Донецької області, 
'ф у тб о л у  серед інвалідів усіх нозологій. і виконавчі органи міських рад. рад 

залучати фахівців інвалідного спорту до і єднаних територіальних громад, 
участі у семінарах, засіданнях федерації Райдержадміністраціі. військово- 
футболу області цивільні адміністрації

Місцевий
бюджет
Інші

в м еж ах
ф інан сови х
м о ж л и в о ст
ЄЙ іМ ІС Ц Є ВИ Х

б ю д ж ет ів

в м еж ах  
ф інансови х  
м о ж ли в о ст  
еії м ісцевих 
бю д ж ет ів
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№ Назва заходу Виконавці Джерела
фінансування

Обсяг в т.ч. за роками (тис. грн.)
фінансуван

ня
2017 201 8 2019 2020

24 . Сприяти створенню місцевих дитячо- 
юнацьких футбольних асоціацій та клубів 
любителів футболу

Федерація футболу Донецької області, 
структурні підрозділи з питань молоді 
та спорту виконавчих органів міських 
рад, рад об’єднаних територіальних 
громад, райдержадміністрацій, 
військово-цивільних адміністрацій

Місцевий
бюджет
Інші

Забезпечити проведення літніх сільських 
спортивних ігор серед широких верств 
населення та «Футбольних фестивалів» 
серед дітей, які проживають у сільській 
місцевості

Федерація футболу Донецької області, 
райдержадміністрації, виконавчі 
органи рад об'єднаних територіальних 
громад, військово-цивільних 
адміністрацій, фізкультурно-спортивне 
товариство «Колос» АПК України

Місцевий
бюджет
Інші

2 Ь . Здійснювач п організаційні заходи із 
залученням населення, зокрема дітей, до 
занять футболом за місцем їх проживання

Федерація футоолу Донецької області, 
структурні підрозділи з питань молоді 
та спорт) виконавчих органів міських 
рад. рад об'єднаних територіальних 
громад, райдержадміністрацій, 
в і йс ь ко во- ци в і л ь н и \  ад м і н і стра ці й. 
центри «Спорт для всіх»

Місцевий
бюджет
Інші

1

!

•

и . Ввести «систему зірок» (систем)' оцінки 
роботи за критеріями розвитку) в 
масовому футболі для кожної місцевої ! 
федерації (за рекомендацією та прикладом 
УЄФА)

Федерація футболу Донецької області

1

Місцевий
бюджет
Інші

і

Навчання та кадрове забезпечення

28. Відкрити при Федерації футболу 
Донецької області «Ш колу юних арбітрів» 
для підготовки резерву футбольних суддів 
та забезпечення проведення змагань

Федерація футболу Донецької області ' Місцевий І
бюджет
Інші 1

! 1



№

29.

Назва заходу

Організувати створення 
волонтерської мережі в 
проведення семінарів для

футбольної 
регіоні та 

волонтерів 
соціальних проектів масового футболу

Виконавці

Федерація футболу Донецької області

ЗО. Оріанізувати проведення семінарів з 
обміну досвідом серед міських і районних 
федерацій футболу з метою вдосконалення 
роботи з розвитку масового футболу із 
залученням професійних спеціалістів

Федерація футболу Донецької області, 
структурні підрозділи з питань молоді 
та спорту виконавчих органів міських 
рад, рад об'єднаних територіальних 
громад, райдержадміністрацій, 
військово-цивільних адміністрацій

Організувати підготовку лідерів та 
волонтерів соціального проекту Ф Ф У  

«Відкриті уроки футболу»

Федерація ф\ гболу Донецької області

Провести конкурс «Кращий тренер з 
футболу» Управління з питань фізичної культури 

та спорту облдержадміністрації, 
Федерація футоолу Донецької області

Організувати тематичні семінари тренерів 
з футболу на факультетах та кафедрах 
фізичної о виховання вищих навчальних 
закладів

Федерація футболу Д о н е щ ^ ї^ б ;ласті

Д ж е р е л а
ф ін а н с у в а н

Місцевий
бюджет
Інші

Місцевий
бюджет
Інші

Місцевий 
бюджет 
Інші

Місцевий
бюджет
Інші

Місцевий 
бюджет 
Інші

Інформаційна підтримка

Забезпеч) вати широке висвітлення в ЗМ1 
заходів з проведення всеукраїнських, 
обласних, місцевих змагань з футболу

Управління з питань фізичної культури 
та спорту облдержадміністрації, 
структурні підрозділи з питань молоді 
та спорту виконавчих органів міських 
рад, рад об єднаних територіальних 
громад, райдержадміністрацій. 
військово-цивільних адміністрацій, 
федерація футболу Донецької області, 
іасоои масової інформації

Місцевий
бюджет
Інші



№

35.

56.

Назва заходу

Залучати до співпраці з популяризації 
футболу спортивних журналістів

Федерація футболу Донецької області 
ЗМІ

1 озрооити і здійснити комплекс заходів 
I щодо роботи з вболівальниками з метою 
І с и м у л ю в а н н я  відвідування футбольних 
! змагань усіх рівнів, пропаганди здорового 
' способу життя, підвищення культури 
і вболівання та патріотичного виховання 
! молоді

Всього за 1 Ірограмою:

Разом

, 1523.9 ! 29068,7 1 6930.2 744^0
І_________ І ' і

157022~ 5~  1 0 1 4 7 9 Д "  “З З О З М  “і 0%3,7 7 Т 154579


