Інформація
про хід виконання обласної програми розвитку футболу
на 2018-2021 роки
Фізична культура і спорт - невід'ємна частина виховного процесу дітей,
молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої держави. їх основне
призначення - зміцнення здоров'я, підвищення рівня фізичних можливостей
людини, забезпечення здорового способу життя.
На сьогодні саме футбол є складовою частиною дозвілля суспільства, що
сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розвитку фізичних і моральновольових
якостей
людини,
організації
змістовного
дозвілля.
Цей
найпопулярніший вид спорту охопив усі верстви населення: дітей і молодь,
ветеранів, жінок та інвалідів.
Футбол - це не лише спортивна гра, а й соціальне явище, спрямоване на
вирішення таких важливих завдань, як залучення дітей та молоді до занять
спортом, ведення здорового способу життя, створення умов для їх самореалізації.
На виконання заходів обласної програми розвитку футболу на 2018-2021
роки сума видатків з обласного бюджету у 2018 році склала 1915,0 тис. грн.
зокрема:
- забезпечено фінансової підтримки в проведенні змагань з футболу:
чемпіонати та першість Житомирської області серед дитячо-юнацьких
команд у різних вікових категоріях; чемпіона, першість та кубок
Житомирської області серед аматорських команд; чемпіонат Житомирської
області серед ветеранів, проведення навчально-тренувальних зборів –
320,5 тис. грн.
- забезпечено фінансової підтримки в проведенні змагань з футзалу:
чемпіонати та першість Житомирської області серед дитячо-юнацьких
команд у різних вікових категоріях; чемпіонат, першість та кубок
Житомирської області серед аматорських команд; чемпіонат Житомирської
області серед ветеранів, проведення навчально-тренувальних зборів –
415,3 тис. грн.
- забезпечено надання фінансової та організаційної підтримки командам
області з футболу та футбольним клубам області для підготовки та участі в
чемпіонатах та кубках України (ІІ, І, вищої та аматорських ліг) –
971,5 тис. грн.
- забезпечено надання фінансової підтримки з придбання спортивного
інвентарю футбольним клубам області – 207,7 тис. грн.
У 2018 році управлінням національно-патріотичного виховання, молоді та
спорту спільно з Житомирською обласною федерацією футболу проведено понад
20 обласних футбольних заходів. Забезпечено проведення чемпіонатів та Кубків
області серед юнаків та дівчат, чоловічих команд та ветеранів.
Збірні команди Житомирської області приймали участь у чемпіонатах
України серед жіночих команд Першої ліги, серед ветеранських команд у вікових

категоріях 35+,45+,55+, серед дівочих команд U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17,
всеукраїнських змаганнях на призи клубу «Шкіряний м’яч».
Збірна команда аматорів Житомирської області приймала участь в Кубку
регіонів Федерації футболу України, де дійшла до півфіналу зазначених змагань.
Всі футбольні події та результати проведення чемпіонатів по футболу
висвітлюються у засобах масової інформації, на веб-сайті управління
національно-патріотичного виховання молоді та спорту облдержадміністрації та
Житомирської обласної федерації футболу.
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