
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIСЕСІЯ VIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2022 року   Стрий                      № 868

Про затвердження Міської 
цільової Програми розвитку КЗ 
ПО « Стрийська академія 
футболу» впродовж 01.01.2022р. 
– 31.12.2022 р.

Відповідно до Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в 
Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 
здорова нація», схваленої Указом Президента України від 09 лютого 2016 року 
№ 42/2016, статті 25 Закону України «Про освіту», Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт», з метою розвитку і популяризації футболу серед 
школярів, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову Програму розвитку КЗ ПО «Стрийська 
академія футболу» впродовж 01.01.2022р. – 31.12.2022р. (додаток №1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Христину Грех та на постійну депутатську комісію з питань 
освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту (Тарас Василів).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток №1
                                                              до рішення Стрийсько міської ради

від 27.01.2022р. №868

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 
КЗ ПО «СТРИЙСЬКА АКАДЕМІЯ ФУТБОЛУ» 

ВПРОДОВЖ 01.01.2022р. – 31.12.2022р.

м. Стрий
2022р.



I. Паспорт програми
Міської цільової програма розвитку

комунального закладу позашкільної освіти  
«Стрийська академія футболу»

впродовж 01.01.2022 р. – 31.12.2022р.

1. Ініціатор розроблення програми Стрийська міська рада
2. Розробник програми Управління освіти Стрийської 

міської ради
3. Відповідальний виконавець 

програми
Управління освіти Стрийської 
міської ради

4. Учасники програми Комунальний заклад позашкільної 
освіти «Стрийська академія футболу»

5. Термін реалізації програми 01.01.2022-31.12.2022
6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 
Кошти бюджету міста Стрий

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

3378,4 тис. грн

7.1. коштів міського бюджету 3378,4 тис. грн

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Міська програма розвитку комунального закладу позашкільної освіти 

«Стрийська академія футболу» (далі - Програма) розроблена Управлінням 
освіти Стрийської міської ради з огляду на актуальність та пріорітетність 
завдань державної політики та Стрийської територіальної громади щодо 
розвитку спорту, зокрема футболу.

Програма базується на нормах та положеннях Конституції України, Законів 
України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і 
спорт» та відповідає Національній стратегії з оздоровчої рухової активності в 
Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 
здорова нація», схваленої Указом Президента України від 9 лютого 2016 року 
№42/2016.

У Стрийській територіальній громаді впродовж усіх років незалежності 
України дитячо-юнацьку футбольну діяльність здійснюють дві дитячо-юнацькі 
спортивні школи, у яких секція футболу є однією з найбільших серед 
відвідувачів. Як показує досвід, футбольному вихованню на місцевому рівні 
приділялося недостатньо уваги. Ініціативи, заходи, проєкти здебільшого мали 
поодинокий, або ситуаційний характер. 

Новостворений комунальний заклад позашкільної освіти «Стрийська 
академія футболу» (далі - САФ) заснований відповідно до соціально-



економічних потреб населення, стандартів комплексної підготовки футболістів, 
яка включатиме проживання, харчування, цілодобовий догляд здобувачів 
освіти та має забезпечити досягнення високих спортивних результатів у 
змаганнях різних рівнів. Проте, для початку своє діяльності САФ потребує 
дієвої підтримки зі сторони Стрийської міської ради, щоб вирішити проблемні 
питання.

З основних проблем, на розв’язання яких спрямована Програма, визначено 
наступні:

- недосконалість механізму реалізації політики у сфері футболу в 
Стрийській територіальній громаді;

- участь здобувачів освіти САФ у Всеукраїнських змаганнях з футболу 
серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів;

- організація проживання та утримання здобувачів освіти у САФ;
- низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку 

інфраструктури САФ.
Отже, наявність зазначених проблем зумовлює необхідність упровадження 

та реалізації комплексних дій для розвитку комунального закладу позашкільної 
освіти «Стрийська академія футболу».

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в 
установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її 
виконання відбуватимуться зміни в законодавчих та нормативно-правових 
актах України.

III. Визначення мети програми
Метою Програми є розвиток САФ для досягнення високих спортивних 

результатів, розвитку і популяризації футболу серед школярів, підвищення 
рівня проведення змагань, удосконалення організаційних основ футболу та 
побудова стратегії розвитку дитячо-юнацького футболу як засобу підготовки 
футболістів високого класу для професійних команд, сприянню досягнення 
високих спортивних результатів.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми; 
строки та етапи виконання програми

Проблемні питання у сфері розвитку САФ потребують застосування 
ефективних механізмів і методів їх подолання. Основними шляхами та 
засобами розв’язання проблемних питань є:

- забезпечення функціонування та удосконалення мережі САФ;
- створення умов для оптимальної підготовки здобувачів освіти САФ;
- розроблення вимог для забезпечення проживання та утримання 

здобувачів освіти САФ
Термін виконання Програми: 01.01.2022-31.12.2022 року.
Обсяг і джерела фінансування Програми наведені у Додатку 1 до Програми.

V. Напрями діяльності та заходи програми
Реалізація Програми здійснюватиметься за такими напрямами:



- фінансова підтримка САФ;
- удосконалення системи організації дитячо-юнацького футболу;
- подальший розвиток інфраструктури САФ;
- залучення позабюджетних коштів.
Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2 до Програми.

VI. Очікувані результати та ефективність Програми
Реалізація Програми надасть можливість забезпечити:

- Проведення підготовки 32 здобувачів освіти САФ у 2 пол. 2021-2022 н.р., 
а з 2022 – 2023 н.р. – збільшення кількості здобувачів освіти САФ до 60 
осіб. ;

- САФ матеріально-технічною базою;
- удосконалену систему підготовки футболістів у САФ для участі в 

обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
- вступ САФ до Дитячо-юнацької футбольної ліги України;
- зберегти та значно підвищити ефективність роботи системи дитячого та 

резервного спорту з підготовки гравців високого класу для футбольних 
команд міста та України;

- цілодобовий догляд за здобувачами освіти САФ, задля досягнення 
максимальних результатів футбольної підготовки.

VII. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію виконання заходів Програми забезпечує Управління освіти 

Стрийської міської ради.
Загальний контроль за виконанням заходів Програми здійснюється 

постійною комісією міської ради з питань освіти, культури, молоді, 
фізкультури та спорту.

Управління освіти Стрийської міської ради протягом  2022 року звітує перед 
міською радою про хід реалізації Програми.

Управління освіти Стрийської міської ради оприлюднює основні результати 
реалізації Програми у засобах масової інформації.

Секретар ради                                                                               Мар’ян БЕРНИК



Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення
Міської цільової програми розвитку КЗ ПО «Стрийська академія футболу»

Роки виконання 
Програми

Джерела фінансування, 
які пропонується 

залучити на виконання 
Програми

2022 рік

Усього витрат на 
виконання Програми 

(тис. грн)

Усього, в т.ч.: 3378,4 3378,4
Бюджет м. Стрий, 

усього,
3378,4 3378,4

Начальник управління освіти                                                                       Лідія СТАСЕНКО



додаток 2 
до Програми

Напрями діяльності та заходи
Міської цільової програми розвитку комунального закладу позашкільної освіти  

«Стрийська академія футболу» впродовж 01.01.2022 – 31.12.2022

Орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість), 

тис.грн., у тому числі:

Очікуваний 
результат№з/п Перелік заходів 

Програми

Строк 
виконання 

заходу
Виконавці Джерела 

фінансування
Усього 2022 рік

І. Фінансова підтримка САФ

1.

Витрати на 
утримання  

здобувачів освіти 
САФ

січень - 
грудень 

2022

Управління освіти 
Стрийської міської 

ради

Місцевий 
бюджет  3 378,4 3 378,4

Комплексний догляд 
за здобувачами освіти 

САФ, задля 
досягнення 

максимальних 
результатів 
підготовки

1.1.
Придбання 

обладнання та                         
інвентаря

січень - 
грудень 

2022

Управління освіти 
Стрийської міської 

ради

Місцевий 
бюджет 50,0 50,0  

1.2. Придбання 
медикаментів

січень - 
грудень 
2022

Управління освіти 
Стрийської міської 

ради

Місцевий 
бюджет 10,0 10,0  

1.3.
Відшкодування за  

послуги 
харчування

січень - 
грудень 

2022

Управління освіти 
Стрийської міської 

ради

Місцевий 
бюджет 2 089,3 2 089,3  

1.4.
Відшкодування за  

послуги 
проживання

січень - 
грудень 

2022

Управління освіти 
Стрийської міської 

ради

Місцевий 
бюджет 1 114,3 1 114,3  



1.5.
Відшкодування за  

послуги оренди 
полів 

січень - 
грудень 

2022

Управління освіти 
Стрийської міської 

ради

Місцевий 
бюджет 8,8 8,8  

1.6. Видатки на 
змагання

січень - 
грудень 

2022

Управління освіти 
Стрийської міської 

ради

Місцевий 
бюджет 100,0 100,0  

1.7. Видатки на 
відрядження

січень - 
грудень 

2022

Управління освіти 
Стрийської міської 

ради

Місцевий 
бюджет 6,0 6,0  

Начальник управління освіти                                                                                                         Лідія СТАСЕНКО


