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Фізична культура і спорт - важливий фактор зміцнення здоров'я населення, необхідна умова 

повноцінного життя та невід'ємна складова виховного процесу дітей і молоді нашого міста. їх 

основне призначення - підвищення фізичних можливостей людини, забезпечення здорового 

способу життя. Одним з найпопулярніших видів спорту на сьогодні є футбол. Це не тільки спорт і 

захоплення для тих, хто ним займається, це частина культурного життя, популярне видовище і 

улюблене дозвілля жителів міста. Тому завдання міської влади всебічно підтримувати і розвивати 

футбол як складову частину спортивного життя м. Бібрка. 

Програма підтримки міського футбольного клубу на 2016 рік спрямована на забезпечення 

розвитку і фінансової підтримки футболу в м. Бібрка шляхом консолідації та координації зусиль 

державних і недержавних структур, любителів цього виду спорту. Метою Програми є збереження 

та подальше зміцнення організаційних і матеріально - технічних засад, прогресивних тенденцій у 

дитячо - юнацькому та дорослому футболі міста, адже виховне і оздоровче значення футболу є 

неоціненним. 

Основною метою Програми є пропагування серед мешканців міста Бібрка здорового способу 

життя, занять фізкультурою, спортом і особливо аматорським футболом, як одним з 

найулюбленіших і найдоступніших видів спорту, сприяння його розвитку, масовості, гідного 

представництва на рівні району та області, досягнення високих спортивних результатів. 

Аматорський футбол передбачає заняття фізичною культурою і спортом з метою гармонійного 

розвитку особистості на основі створення сприятливих умов для задоволення потреб широких 

верств населення у збереженні та зміцненні здоров'я, підвищення працездатності та в активному 

відпочинку. 

Дана Програма має на меті використовувати можливості аматорського футболу як видовища і 

засобу зміцнення здоров'я населення, що зумовлює необхідність пошуку нових підходів до 

визначення шляхів його подальшого розвитку та шляхів об'єднання зусиль органів місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у забезпеченні 

сприятливих умов для розвитку футболу. 



Основними завданнями аматорського футболу є: 

- формування у населення, і особливо у дітей та молоді суспільної думки переваг здорового 

способу життя, культу соціально активної та фізично здорової особистості; 

- створення умов для проведення змагань з аматорського футболу серед широких верств 

населення; 

- підвищення рівня організації та проведення змагань і турнірів з аматорського футболу. 

НАПРЯМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Основними напрямами виконання Програми є: 

- сприяння діяльності громадських спортивних організацій в напряму пропаганди здорового 

способу життя, залучення дітей, підлітків і молоді до занять фізичною культурою і спортом, 

зокрема, до занять футболом; 

- сприяння в організації і проведенні футбольних змагань різних рівнів; 

- забезпечення участі міської футбольної команди у спортивних змаганнях різного рівня; 

- активна участь в регулюванні процесу збереження і подальшого розвитку матеріально - 

технічної бази футбольної команди на основі залучення коштів міського, державного бюджету та 

поєднання зусиль юридичних та фізичних осіб; 

- сприяння створення умов та покращення матеріально - технічної бази для занять футболом у 

місті; 

- розширення співпраці між органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, 

громадськими організаціями, спортивними, футбольними клубами та іншими підприємствами, 

установами, організаціями у вирішенні питань пов'язаних з розвитком та фінансовою підтримкою 

футболу; 

- здійснення інформаційної та пропагандистської діяльності спрямованої на популяризацію 

аматорського футболу серед широких верств населення як засобу здорового способу життя. 

 

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 
Фінансування Програми здійснюється із загального фонду міського бюджету на 2016 рік. 

Орієнтовний обсяг фінансових витрат на реалізацію даної Програми становить 20,0 тис.грн. 

 

 Секретар Бібрської міської ради     Н.К.Федущак 


