
Проект СХВАЛЕНО 

Розпорядження голови  
обласної державної адміністрації  

 

ПРОГРАМА 
розвитку футболу в Тернопільській області на 2015-2020 роки 

 

1. Паспорт програми 
 

1. Ініціатор розроблення 
програми 

Департамент сім’ї, молоді, фізичної культури 
та спорту обласної державної адміністрації 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення 
програми 

Протокол засідання робочої групи щодо 
розвитку футболу в області під головуванням 
заступника голови обласної державної 
адміністрації Бицюри Л.О. від 05 листопада 
2014 року 

3. Розробник програми Департамент сім’ї, молоді, фізичної культури 
та спорту обласної державної адміністрації 

4. Співрозробники 
програми 

Департамент освіти і науки обласної державної 
адміністрації 

5. Відповідальний 
виконавець програми 

Департамент сім’ї, молоді, фізичної культури 
та спорту обласної державної адміністрації 

6. Учасники програми Департаменти сім’ї, молоді, фізичної культури 
та спорту; освіти і науки обласної державної 
адміністрації, обласна федерація Всеукраїнської 
спортивної громадської організації “Федерація 
Футболу України”, Тернопільський регіональний 
центр з фізичної культури і спорту “Інваспорт”, 
районні державні адміністрації, органи 
місцевого самоврядування, обласний центр 
фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” 

7. Термін реалізації 
програми 

2015-2020 роки 

1) етапи виконання 
програми 

І етап - 2015-2017 роки 
ІІ етап - 2018-2020 роки 

8. Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми 

Обласний, районні, міст Тернополя та 
Чорткова, сіл, селищ і міст бюджети 

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації програми, 
всього, у тому числі: 

4842,0 тис. гривень 

1) коштів обласного 
бюджету 

4002,0 тис. гривень 
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2) коштів районних, міст 
Тернополя та Чорткова 
бюджетів 

750,0 тис. гривень 

3) коштів бюджетів сіл, 
селищ, міст  

90,0 тис. гривень 

 
 

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

 Футбол – складова частина культурного життя суспільства, яка сприяє 
збереженню і зміцненню здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових та 
інтелектуальних здібностей людини, організації змістовного дозвілля. 
 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, освіту тощо. 
 Водночас, футбол зазнає величезного впливу, зумовленого соціальними 
явищами і умовами суспільного життя. Спорт і футбол зокрема, не тільки 
залежить від усієї соціальної структури суспільства, а й активно впливає на 
його різні і сфери – політику, економіку та культуру.  
 Футбол є одним із методів виховання молоді та оздоровлення всіх 
верств населення країни, факторів зростання міжнародного авторитету України. 
Вкладаючи гроші у футбол, держава виявляє турботу не тільки про виховання 
футбольної зміни, а й створює умови для занять фізичною культурою та 
спортом. 
 Крім того, специфіка занять футболом унікальна своєю 
універсальністю. Заняття футболом комплексно впливають на розвиток 
фізіологічних можливостей організму і фізичних здібностей. Навіть початковий 
рівень занять футболом закладає базу для занять іншими видами спорту. 
 Залишити футбол віч-на-віч з його проблемами – означає втратити цілу 
галузь, яка ще п’ять років тому прославляла Україну, і приректи значну частину 
підростаючого покоління на відставання у фізичному розвитку і погіршення 
здоров’я, а отже, на неповноцінне майбутнє. 
 Для занять футболом в області діє 26 стадіонів, 456 футбольних полів та 
26 спортивних майданчики із синтетичним покриттям. На даний час відсутні 
спортивні майданчики з штучним покриттям в Збаразькому, Зборівському, 
Кременецькому, Підгаєцькому та Шумському районах. Лише 9 футбольних 
команд змагаються у чемпіонаті області. Тернопільські футбольні клуби “Нива” 
та “Тернопіль” беруть участь у чемпіонаті України серед команд першої ліги. 
 З 1087 населених пунктів лише 379 приймали участь в аматорських 
змаганнях районного (міського) рівня, у яких змагаються 9475 учасників. На 
даний час 9 команд (225 учасників) беруть участь в обласних змаганнях з 
футболу серед аматорів, 382 команди – всеукраїнських, регіональних і 
районних (міських) змаганнях з футзалу, 7 команд області – всеукраїнських і 
регіональних змаганнях серед жінок і дівчат, 8 команд – всеукраїнських і 
регіональних змаганнях серед ветеранів, 3 команди м. Тернопіль – 
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всеукраїнських і регіональних змаганнях серед людей з обмеженими 
можливостями. 
 У 37 дитячо-юнацьких школах області займається 11831 учень, з них 22 
дитячо-юнацькі спортивні школи мають відділення футболу, у яких займається 
3528 вихованців, що становить 30 відсотків від загальної кількості вихованців 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 3 відсотки від загальної кількості 
населення області у віці від 6 до 18 років. В області працює 97 тренерів-
викладачів, з яких 60 штатні. 
 Висококваліфіковані фахівці і футболісти переходять в інші сфери 
діяльності, виїжджають за межі області через низькі зарплати та втрату 
престижності  професії тренера. Із зміною форм власності на селі незадовільно 
розвивається сільський футбол. Сільські ради не несуть відповідальності за 
розвиток цього популярного виду спорту. 
 У результаті реалізації програми розвитку футболу в Тернопільській 
області на 2010-2014 роки вдалося створити сприятливі умови для розвитку 
футболу в області. Під час виконання програми особливу увагу приділялося 
проведенню змагань серед дітей, юнаків та молоді. У двох вікових групах 
проведено чемпіонат обласної дитячо-юнацької футбольної ліги, де прийняло 
участь 5240 юних футболістів (200 дитячих команд). 
 Протягом дії програми в області проводились у чотири етапи у трьох 
вікових групах футбольні змагання на призи клубу “Шкіряний м’яч”.         
В обласних зональних змаганнях брали участь 200 команд (2750 учасників) 
загальноосвітніх, сільських шкіл районів та м. Тернопіль. У першому та 
другому етапах проведення змагань прийняло участь 2560 команд. 
 У чотирьох вікових групах вищої ліги команди Тернопільської дитячо-
юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту та у двох 
вікових групах першої ліги команди м. Копичинці Гусятинського району 
обласної дитячо-юнацької спортивної школи “Колос” приймали участь у 
всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів. 
 Активно розвивався футбол серед ветеранів до 35 та до 40 років.         
У чемпіонатах області серед ветеранів щороку змагалося 10 команд        
(180 учасників) до 35 років та 8 команд (144 учасники) віком до 40 років. 
 У два етапи проводились обласні змагання серед інвалідів, до яких 
залучались близько 400 учасників щорічно. 
 З метою визначення кращих футбольних полів області щороку 
проводився огляд-конкурс “Краще футбольне поле”. Призери конкурсу 
нагороджувалися спортивним обладнанням та інвентарем. 
 Основні проблеми, пов’язані з ситуацією у футболі, характеризуються 
такими факторами: 

- неналежні умови для занять футболом у загальноосвітніх навчальних 
закладах, оскільки більшість шкільних майданчиків знаходяться в 
непридатному стані та є травмонебезпечними; 

- відсутність програм будівництва майданчиків із природним і штучним 
покриттям для шкільного футболу, забезпечення загальноосвітніх навчальних 
закладів футбольними м’ячами, наборами інвентарю, екіпіровкою та 
методичними матеріалами; 
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- розбалансованість системи залучення дітей і молоді до масових 
занять футболом за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 
населення; 

- відсутність належної кількості облаштованих та доступних місць для 
занять футболом різних груп населення;    

- недостатня кількість відділень з футболу у дитячо-юнацьких 
спортивних школах та низький рівень їх кадрового, фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення; 

- нераціональна система навчально-тренувальної та змагальної діяльності 
у дитячо-юнацькому футболі; 

- відсутність необхідної інфраструктури для відбору та підготовки 
талановитих юних футболістів в області. 
 Стурбованість викликає нинішній стан матеріально-технічної бази 
футболу в області. Намітилися тенденції зменшення фінансування для 
утримання футбольних полів, стадіонів, використання стадіонів не за 
призначенням (під стоянки, ринки тощо). Майже в усіх дитячо-юнацьких 
спортивних школах області, зокрема, де працюють відділення футболу, на 
низькому рівні залишається фінансове забезпечення навчально-спортивної 
роботи. Не задовольняє потреб дитячо-юнацьких спортивних шкіл державне 
фінансування, зокрема обсяги коштів, які виділяються на утримання та 
реконструкцію спортивних споруд, придбання екіпірування та інвентарю. 

Програма створена для розв’язання проблеми в проведенні 
кардинальних змін програмних підходів та визначення нових, пріоритетних 
напрямків розвитку футболу, які могли б забезпечити його ефективне 
функціонування. 

Розвиток футболу в Тернопільській області на даний час не забезпечений 
фінансуванням з державного бюджету, тому існує потреба у залученні коштів 
обласного, районних, міст Тернополя та Чорткова, сіл, селищ, міст бюджетів. 
 

3. Визначення мети Програми 
 

Метою Програми є розвиток футболу в області шляхом: створення 
сприятливих умов для його розвитку, проведення змагань та занять футболом із 
залученням населення області, формування здорового способу життя різних 
верств населення, насамперед молоді. 

Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом управління 
футболом, розвитку дитячо-юнацького, аматорського футболу, футболу серед 
інвалідів, футболу ветеранів та матеріально-технічного забезпечення. 
 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та 
джерела фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 
Метою Програми є створення організаційних умов для послідовного 

приведення системи футболу у відповідність до стандартів, забезпечення 
впливу футболу на формування здорового способу життя молодого покоління 
та інших верств населення.  
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Принциповою особливістю механізму реалізації Програми є 
забезпечення її напрямків і заходів.  

Термін дії Програми: 2015-2020 роки. 
На І етапі (2015-2017 роки) реалізації Програми планується здійснити 

першочергові заходи із добору якісного складу координаційної ради, кожен 
член якої відповідатиме за визначені напрямки та заходи Програми, а також 
призначення осіб, відповідальних за певну ділянку роботи. 

На ІІ етапі (2018-2020 роки) передбачається створити умови залучення 
населення області до футболу шляхом реалізації комплексу заходів. 

Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми є: управління 
футболом, дитячо-юнацького, аматорського футболу, футболу інвалідів, 
футболу ветеранів та матеріально-технічне забезпечення. 

Для фінансування Програми залучаються в установленому порядку 
кошти обласного, міст Тернополя та Чорткова, сіл, селищ та міст бюджетів. 
Фінансування витрат на виконання заходів Програми здійснюються в межах 
наявного фінансового ресурсу обласного бюджету при затвердженні та 
уточненні обласного бюджету на відповідний бюджетний рік. 

 
Ресурсне забезпечення Програми розвитку футболу в Тернопільській 

області на 2015-2020 роки   
       

                                                                                                      (тис. гривень) 
Обсяг коштів, які 

планується залучити на 
виконання програми  

Етапи виконання програми 
Усього витрат  
на виконання  
програми 

І етап ІІ етап 
2015 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

2020 
рік 

Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі: 

807,0 807,0 807,0 807,0 807,0 807,0 4842,0 

обласний бюджет 667,0 667,0 667,0 667,0 667,0 667,0 4002,0 
районні, 
Тернопільський та 
Чортківський міські 
бюджети 

125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 750,0 

бюджети сіл, селищ та 
міст 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0 

 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, становить 4842,0 тис. гривень. 
 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники 
 

Основними завданнями і заходами даної Програми є: 
- підведення підсумків Кубку та чемпіонату області з футболу; 
- проведення інвентаризації футбольних полів загальноосвітніх шкіл та 

визначення потреби у забезпечені  спортивним інвентарем та обладнанням; 
- проведення чемпіонату обласної дитячо-юнацької футбольної ліги; 
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- участь збірних команд області у Всеукраїнських змаганнях з футболу 
серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів; 

- участь футбольних команд загальноосвітніх шкіл в обласних та 
Всеукраїнських змаганнях за призи клубу “Шкіряний м’яч”; 

- приведення технічного стану футбольних стадіонів у відповідність з 
вимогами регламенту обласної федерації футболу про проведення змагань з 
футболу; 

- участь футбольних команд районів в обласних змаганнях; 
- проведення обласних змагань серед інвалідів; 
- проведення обласних змагань серед ветеранів; 
- передбачення в бюджетах сільських та селищних рад кошти на ремонт 

і благоустрій футбольних полів, майданчиків, прилеглої до них території, 
забезпечення необхідним інвентарем та футбольною формою для команд; 

- будівництво спортивних майданчиків за місцем проживання, у місцях 
відпочинку та загальноосвітніх навчальних закладах; 

- залучення усіх верств населення до занять футболом за місцем їх 
проживання; 

- внесення стадіонів та футбольних полів до Єдиного електронного 
Всеукраїнського реєстру спортивних споруд; 

- проведення огляду-конкурсу “Краще футбольне поле”. 
У результаті виконання заходів Програми будуть визначені стратегічні 

пріоритети розвитку футболу відповідно до напрямів державної політики у 
сфері фізичної культури і спорту; створені умови для комплексного вирішення  
поставлених завдань та переорієнтації практичної діяльності на розв’язання 
пріоритетної проблеми – зміцнення здоров’я та продовження тривалості життя, 
працездатності населення, яке займатиметься фізичної культури і спорту. 

Виконання заходів Програми дасть змогу: 
- розширити коло учасників змагань на призи клубу “Шкіряний м'яч”, 

обласної дитячо-юнацької футбольної ліги;  
- створити умови для проведення змагань з футболу серед широких 

верств населення;  
- підвищити рівень організації та проведення першого та другого етапів 

змагань на призи клубу “Шкіряний м'яч”.  
Реалізація заходів Програми дасть змогу створити належні умови для 

залучення до 10 тис. осіб усіх категорій населення області до занять з футболу. 
Результативним показником ефективності Програми буде: на 2 особи 

залучених до занять футболом, – 1 тис. гривень. 
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6. Напрями діяльності та заходи програми 
розвитку футболу в Тернопільської області на 2015 -2020 роки 

 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми С

тр
ок

 
ви
ко
на
нн
я 

за
хо
ду

 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, 
у тому числі: 

Очікуваний 
результат 

І етап ІІ етап 

20
15

 
рі
к 

20
16

 
рі
к 

20
17

 
рі
к 

20
18

 
рі
к 

20
19

 
рі
к 

20
20

 
рі
к 

ра
зо
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Управління 

футболом 
1. Проведення та підведення 
підсумків Кубку та 
чемпіонату області з футболу

2015-
2020 
роки 

департамент сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
обласної державної 
адміністрації; 
обласна федерація 
Всеукраїнської 
спортивної 
громадської 
організації “Федерація 
Футболу України” 

обласний 
бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 забезпечення 
проведення Кубків та 
чемпіонатів області 
(проведення 1 Кубка та 
1 чемпіонату) щорічно 

2. Утворення координаційної 
ради з розвитку футболу в 
області та формування її 
складу 

2015рік департамент сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
обласної державної 
адміністрації 

не 
потребує 
коштів 

- - - - - - - утворення  
координаційної ради, а 
також призначення 
осіб, відповідальних за 
певну ділянку роботи. 
Можливість 
удосконалення 
структури  управління 
футболом, 
забезпечення  всебічної 
підтримки і сприяння 
розвитку футболу в 
області. Сприяння 
підготовці команд до 
участі у спортивних 
заходах на обласному 
та на всеукраїнському 
рівнях тощо 
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№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми С

тр
ок

 
ви
ко
на
нн
я 

за
хо
ду

 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, 
у тому числі: 

Очікуваний 
результат 

І етап ІІ етап 

20
15

 
рі
к 

20
16

 
рі
к 

20
17

 
рі
к 

20
18

 
рі
к 

20
19

 
рі
к 

20
20

 
рі
к 

ра
зо
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2. Дитячо-

юнацький 
футбол 

1. Проведення паспортизації 
футбольних полів 
загальноосвітніх шкіл та 
визначення потреби у 
забезпеченні спортивним 
інвентарем та обладнанням 

2015-
2017 
роки 

департамент освіти і 
науки обласної 
державної 
адміністрації 

не 
потребує 
коштів 

- - - - - - - проведення 
паспортизації у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 
області,  внесення 98 
футбольних полів у 
“Єдиний електронний 
реєстр спортивних 
споруд України”. 
Виявлення фактичної 
наявності стану 
матеріально-технічної 
та спортивної бази 
фізичної культури і 
спорту. 
Внести у реєстр: 
у 2015 році – 35 полів;  
у 2016 році – 40 полів; 
у 2017 році – 23 поля 
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№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми С

тр
ок

 
ви
ко
на
нн
я 

за
хо
ду

 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, 
у тому числі: 

Очікуваний 
результат 

І етап ІІ етап 

20
15

 
рі
к 

20
16

 
рі
к 

20
17

 
рі
к 

20
18

 
рі
к 

20
19

 
рі
к 

20
20

 
рі
к 

ра
зо
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2. Проведення чемпіонату 
обласної дитячо-юнацької 
футбольної ліги 

2015-
2020 
роки 

департамент сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
обласної державної 
адміністрації; 
обласна федерація 
Всеукраїнської 
спортивної 
громадської 
організації “Федерація 
Футболу України” 

обласний 
бюджет 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 щорічне проведення 
чемпіонату обласної 
дитячої ліги в трьох 
вікових групах. 
Виявлення кращих 
юних футболістів 
для формування 
збірних команд 
області із різних 
вікових груп. 
Збільшення кількості 
учасників  
чемпіонату обласної 
дитячо-юнацької 
футбольної ліги до 
13  команд: 
у 2015 році – 1;  
у 2016 році – 1; 
у 2017 році – 2; 
у 2018 році – 2; 
у 2019 році – 3; 
у 2020 році – 3 
 

3. Участь збірних команд 
області у Всеукраїнських 
змаганнях з футболу серед 
команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів 

2015-
2020 
роки 

департамент сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
обласної державної 
адміністрації; 
обласна федерація 
Всеукраїнської 
спортивної 
громадської 
організації “Федерація 
Футболу України” 
 

обласний 
бюджет 

 

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 720,0 щорічна участь у  
змаганнях  4 збірних 
команд області 
(вища ліга) та 2 
збірних команд 
(перша ліга). 
Можливість 
підвищити спортивні 
результати 
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№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми С

тр
ок

 
ви
ко
на
нн
я 

за
хо
ду

 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, 
у тому числі: 

Очікуваний 
результат 

І етап ІІ етап 

20
15

 
рі
к 

20
16

 
рі
к 

20
17

 
рі
к 

20
18

 
рі
к 

20
19

 
рі
к 

20
20

 
рі
к 

ра
зо
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
4. Участь футбольних команд 
загальноосвітніх шкіл в 
обласних та Всеукраїнських 
змаганнях на призи клубу 
“Шкіряний м’яч” 

2015-
2020 
роки 

департамент сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
обласної державної 
адміністрації 

обласний 
бюджет 

 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0 щорічне проведення 
чемпіонату обласних 
змагань та 
забезпечення участі 
у Всеукраїнських 
змаганнях на призи 
клубу “Шкіряний 
м’яч”. До 2020 року 
планується залучити 
команди 
загальноосвітніх 
шкіл області та 
довести їх кількість 
на обласному етапі 
до 50 команд 

3. Аматорський 
футбол 

1. Приведення технічного 
стану футбольних стадіонів у 
відповідність з вимогами 
регламенту обласної 
федерації футболу про 
проведення змагань з 
футболу 

2015-
2020 
роки 

районні державні 
адміністрації, органи 
місцевого 
самоврядування 

районні, міст 
Тернополя та 
Чорткова 
бюджети 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0 проведення 
ремонтних робіт  
18 стадіонів щорічно 
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№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми С

тр
ок

 
ви
ко
на
нн
я 

за
хо
ду

 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, 
у тому числі: 

Очікуваний 
результат 

І етап ІІ етап 

20
15

 
рі
к 

20
16

 
рі
к 

20
17

 
рі
к 

20
18

 
рі
к 

20
19

 
рі
к 

20
20

 
рі
к 

ра
зо
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2. Участь футбольних команд 
у чемпіонаті області 

2015-
2020 
роки 

районні державні 
адміністрації, органи 
місцевого 
самоврядування 

Районні, міст 
Тернополя та 
Чорткова 
бюджети 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 щорічне проведення 
чемпіонату області 
та забезпечення 
участі у ньому 18 
футбольних команд 
районів та міст.  
Збільшення кількості 
команд: 
у 2015 році – 12;  
у 2016 році – 13; 
у 2017 році – 14; 
у 2018 році – 15; 
у 2019 році – 16; 
у 2020 році – 17 

4. Футбол 
інвалідів 

 Проведення обласних 
змагань серед спортсменів-
інвалідів 

2015-
2020 
роки 

регіональний центр 
фізичної культури і 
спорту “Інваспорт” 

обласний 
бюджет 

 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 забезпечення 
проведення 
чемпіонату області 
серед спортсменів-
інвалідів в кількості 
100 осіб щорічно 

5. Футбол 
ветеранів 

Проведення обласних 
змагань серед ветеранів 

2015-
2020 
роки 

департамент сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
обласної державної 
адміністрації 

обласний 
бюджет 

 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0 щорічне проведення 
чемпіонату області 
та забезпечення 
участі у ньому  
8 команд ветеранів. 
Забезпечення участі 
збірної команди 
області у 
чемпіонатах України 
серед ветеранів  
35 років і старше 
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№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми С

тр
ок

 
ви
ко
на
нн
я 

за
хо
ду

 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, 
у тому числі: 

Очікуваний 
результат 

І етап ІІ етап 

20
15

 
рі
к 

20
16

 
рі
к 

20
17

 
рі
к 

20
18

 
рі
к 

20
19

 
рі
к 

20
20

 
рі
к 

ра
зо
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6. Матеріально-

технічне 
забезпечення 

1.Проведення 
профілактичного ремонту і 
благоустрою футбольних 
полів, майданчиків, 
прилеглої до них території у 
селах, селищах, містах 
забезпечення їх необхідним 
інвентарем та футбольною 
формою для команд 

2015-
2020 
роки 

районні державні 
адміністрації, органи 
місцевого 
самоврядування 

бюджети, сіл, 
селищ і міст 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0 створення здорової 
конкуренції серед 
місцевих громад 
щодо забезпечення 
належних умов для 
занять масовою 
фізичною 
культурою. 
Проведення  
профілактичних 
робіт 5 футбольних 
полів щорічно 

2. Облаштування спортивних 
майданчиків за місцем 
проживання, у місцях 
відпочинку, загальноосвітніх 
навчальних закладах 

2015-
2020 
роки 

департамент сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
обласної державної 
адміністрації 

обласний 
бюджет 

 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2400,0 забезпечення 
придбання штучної 
трави з синтетичним 
покриттям за місцем 
проживання та 
масового 
відпочинку: 
у 2015 році – 1;  
у 2016 році – 1; 
у 2017 році – 1; 
у 2018 році – 1; 
у 2019 році – 1; 
у 2020 році – 1 

  3. Проведення футбольних 
заходів серед усіх верств 
населення для занять 
футболом за місцем їх 
проживання 

2015-
2020 
роки 

обласний центр 
фізичного здоров’я 
населення “Спорт для 
всіх” 

обласний 
бюджет 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 збільшення кількості 
учасників занять з 
футболу до 4500 осіб:  
у 2015 році – 3700 осіб;  
у 2016 році – 3900 осіб; 
у 2017 році – 4100 осіб; 
у 2018 році – 4300 осіб; 
у 2019 році – 4400 осіб; 
у 2020 році – 4500 осіб 
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№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми С

тр
ок

 
ви
ко
на
нн
я 

за
хо
ду

 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, 
у тому числі: 

Очікуваний 
результат 

І етап ІІ етап 

20
15

 
рі
к 

20
16

 
рі
к 

20
17

 
рі
к 

20
18

 
рі
к 

20
19

 
рі
к 

20
20

 
рі
к 

ра
зо
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
4. Внесення інформаційних 
даних про стадіони та 
футбольні поля області до 
Єдиного електронного 
Всеукраїнського реєстру 
спортивних споруд 

2015-
2020 
роки 

департамент сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
обласної державної 
адміністрації, районні 
державні 
адміністрації, органи 
місцевого 
самоврядування 

не 
потребує 
коштів 

- - - - - - - виявлення фактичної 
наявності стану 
матеріально-
технічної та 
спортивної бази 
фізичної культури і 
спорту, обсягу 
необхідних робіт та 
їх ресурсного 
забезпечення 

5. Проведення огляду-
конкурсу “Краще футбольне 
поле” 

2015-
2020 
роки 

департамент сім’ї, 
молоді, фізичної 
культури та спорту 
обласної державної 
адміністрації 

обласний 
бюджет 

17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 102,0 щорічне визначення 
кращих футбольних 
полів в області 

 Всього обласний бюджет 667,0 667,0 667,0 667,0 667,0 667,0 4002,0  

 Всього районні, Тернопільський та Чортківський міські бюджети 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 750,0  

 Всього бюджети сіл, селищ та міст 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0  

 Всього по програмі: 807,0 807,0 807,0 807,0 807,0 807,0 4842,0  
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7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 
Координацію, безпосередній контроль за здійсненням заходів, 

визначених Програмою, та інформування покладається на департамент сім’ї, 
молоді, фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, який 
щороку до 20 січня подає департаменту економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації 
інформацію про виконання заходів. 

 
 
 

Заступник голови обласної  
   державної адміністрації                       Л.О.БИЦЮРА 

 
 

В.С.Мацикур 
  В.С.Тріль 

 


