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Заходи 
щодо розвитку футболу в Запорізькій області   

на 2004-2008  роки 
 

    № 
       п/п 

Заходи Термін 
виконання 

Відповідальні за  
виконання 

 
1. 

 
Розробити і затвердити регіональні  про-
грами розвитку футболу на 2004-2008 
роки, передбачивши будівництво та ре-
конструкцію спортивних майданчиків, 
відкриття відділень футболу в дитячо-
юнацьких спортивних школах, розвиток 
дитячого, аматорського, жіночого, про-
фесійного футболу тощо 
 

 
І кв. 

2005 року 

 
Управління      з     питань 
фізичної  культури, спор-
ту та туризму облдерж-
адміністрації, райдерж- 
адміністрації, міськви-
конкоми міст обласного 
значення, обласна  феде-
рація футболу 
 
 

2. Здійснити заходи щодо підвищення   
статусу обласної федерації футболу в 
проведенні змагань з футболу. Органі-
зувати міські й районні федерації фут-
болу 
 
 

2005 рік Управління     з    питань 
фізичної культури, спор-
ту та туризму облдерж- 
адміністрарації, обласна 
федерація футболу 
 

3 Здійснити заходи щодо подальшого   
впровадження уроків фізкультури з        
елементами  футболу  в загальноосвітніх 
навчальних  закладах 

2004-2008 
роки 

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
обласна федерація фут-
болу, райдержадміністра-
ції, міськвиконкоми міст 
обласного значення 
 

4 Передбачати    під    час     затвердження 
місцевих бюджетів на відповідний рік у 
видатках на фізичну культуру і спорт 
кошти на розвиток   футболу  в  регіонах 

Щорічно Управління з питань          
фізичної культури, спор-
ту та туризму облдержа-
дміністрації, райдержад-
міністрації, міськвикон-
коми міст обласного зна-
чення 
 
 

5 Забезпечити підготовку і підвищення   
кваліфікації тренерів з футболу дитячо-
юнацьких спортивних шкіл. Організува-
ти проведення семінарів із підготовки 
футбольних суддів, науково-практичних 
конференцій для тренерів 
 
 

Постійно Управління з питань фі-
зичної культури, спорту  
та туризму облдержадмі-
ністрації, обласна феде-
рація футболу 
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6 

 
Здійснити заходи щодо створення дитя-
чо-юнацьких футбольних клубів за міс-
цем проживання, у тому числі приват-
них 

 
2005-2006 

роки 

 
Обласний комунальний 
заклад фізичного здо-
ров’я населення “Спорт 
для всіх”, обласна феде-
рація футболу 
 

7 Удосконалити структуру проведення 
регіональних змагань ,серед дитячих та 
аматорських команд. Розробити і впро-
вадити в області єдиний  календар спор-
тивних змагань із футболу 
 

І кв. 2005 
року 

Управління з питань  фі-
зичної культури, спорту 
та туризму облдержадмі-
ністрації, обласна феде-
рація футболу 
 

8 Організувати в засобах масової інфор-
мації широке висвітлення питань розви-
тку футболу в області 
 

Постійно 
 

Управління у справах 
преси та інформації обл-
держадміністрації, облас-
на федерація футболу 
 

9 Здійснити   заходи   щодо   розвитку   в  
області жіночого  та пляжного футболу 
 
 
 
 
 

2005 рік Управління  з питань  фі-
зичної культури, спорту 
та туризму облдержадмі-
ністрації, обласна феде-
рація футболу 
 

10 Забезпечити будівництво у містах та ра-
йонах області спортивних майданчиків 
зі штучним покриттям 

2004-2005 
роки 

Управління  з питань  фі-
зичної культури, спорту 
та туризму облдержадмі-
ністрації, райдержадміні-
страції, міськвиконкоми 
міст  обласного  значення 

 
 
 
 
 
 
 
Заступник  голови,  керівник 
апарату облдержадміністрації               Г.Ф. Коваленко 


