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Рівненська обласна рада

На виконання рішення обласної ради від 25 жовтня 2013 року № 1007
«Про Програму розвитку футболу в Рівненській області на 2013 - 2016 роки»
подаємо наступну інформацію.
У 25 дитячо-юнацьких спортивних школах області функціонують
відділення з футболу, де займається 4559 учнів, у тому числі 459 дівчат, та
проводять заняття 117 тренерів, з яких 79 штатних тренерів.
Крім того, функціонує відділення з футболу в обласній дитячо-юнацькій
спортивній школі інвалідів, де займається 33 спортсмена-інваліда та проводять
заняття 2 штатних тренера.
^
Функціонують відділення з футболу в Костопільському обласному ліцеїінтернаті фізичної культури і спорту (юнаки, дівчата) та Березнівському ліцеїінтернаті спортивного профілю (юнаки).
Упродовж 2016 року проведено 25 обласних змагань серед різних вікових
категорій.
Зокрема, проведено змагання з футболу в рамках Спартакіади школярів
Рівненщини, переможцем яких стала команда Березнівського району.
Щороку в м. Рівне проводяться загальноміські змагання з футболу серед
молодших учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Кубок майбутніх
чемпіонів», учасниками яких у 2016 році стали 34 команди.
Проведено змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» серед
З вікових категорій хлопців та 2 вікових категорій дівчат, учасниками яких
були 51 команда юнаків та 15 команд дівчат.
У змаганнях чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги Рівненської
області спортивного сезону 2015 - 2016 років у двох вікових групах вищої та
першої ліги (старші юнаки 2000 - 2001 рр. н. та молодші юнаки 2002 - 2003 рр.
н.) брали участь 39 команд (19 команд у старшій та 20 команд у молодшій).
Переможцями змагань як серед старших так і серед молодших юнаків стали
команди з Костопільського району. Не брали участі у змаганнях у жодній
віковій групі команди Володимирецького, Дубровицького, Зарічненського,
Рокитнівського районів та міста Острога.

Проведено чемпіонат та першість області з футболу серед чоловічих
команд, участь в яких брали 27 команд. Крім того, проведено чемпіонат області
з футболу серед юнаків, участь в якому брали 10 команд.
У розіграші кубка області з футболу серед чоловічих команд у 2016 році
брала участь 31 команда.
У чемпіонаті області з футболу серед ветеранських команд 35+ брали
участь 15 команд. Переможцем змагань стала команда з м. Рівне.
Проведено змагання з футболу серед сільських команд. У розіграші кубка
Рівненської обласної організації ВФСТ «Колос» брали участь 10 команд.
Упродовж листопада-грудня проведено чемпіонат області з футзалу серед
районів та міст, участь в якому взяли 18 команд.
Проведено змагання дитячо-юнацької футзальної ліги Рівненської області
серед трьох вікових груп юнаків, участь в якій взяли 75 команд.
В обласних змаганнях з футболу серед переможців районів та міст «Ліга
чемпіонів» брали участь 14 команд.
Традиційно проведено змагання з футзалу Обласної спартакіади серед
держслужбовців та працівників виконавчих комітетів місцевих рад, участь в
яких взяли 15 команд.
У чемпіонаті України з футболу сезону 2015-2016 років серед
професійних команд другої ліги брала участь новостворена футбольна команда
«Верес-Рівне», яка виборола друге місце в турнірній таблиці та підвищилась у
класі. У чемпіонаті України з футболу сезону 2016-2017 років серед
професійних команд першої ліги бере участь футбольна команда «ВересРівне», яка після першого кола займала друге місце в турнірній таблиці. З
метою підтримки даної команди у 2016 році для проведення навчальнотренувальних зборів та участі у змаганнях з обласного бюджету були виділені
кошти у сумі 1,5 млн. грн., а також Рівненською міською радою була надана
субвенція з міського бюджету обласному бюджету у сумі 1,5 млн. грн.
У чемпіонаті України з футзалу сезону 2015-2016 років серед чоловічих
команд Екстраліги команда «Кардинал-Рівне» посіла 9 місце та була
півфіналістом розіграшу кубка України. З метою підтримки даної команди у
2016 році для проведення навчально-тренувальних зборів та участі у змаганнях
з обласного бюджету були виділені кошти у сумі 300, тис. грн., а також
Рівненською міською радою була надана субвенція з міського бюджету
обласному бюджету у сумі 550,0 тис. грн.
У чемпіонаті України з футболу серед жіночих команд сезону 2016 року
брала участь жіноча команда «Родина-Ліцей» (м. Костопіль), яка за підсумками
змагань посіла 6 місце. З метою підтримки даної команди у 2016 році для
проведення навчально-тренувальних зборів та участі у змаганнях з обласного
бюджету були виділені кошти у сумі 299,9 тис. грн.
У 2016 році дівочі футбольні команди Костопільського обласного ліцеюінтернату ІІ-ІІІ ступенів стали переможцями чемпіонатів України з футболу
серед дівчат віком до 18 років та віком до 15 років, у змаганнях серед дівчат
віком до 17 років та віком до 14 років виборола друге місце, а у змаганнях серед
дівчат віком до 16 років - третє місце.

У чемпіонаті України з футболу серед аматорських команд сезону 20152016 років футбольна команда «Одек» (смт Оржів Рівненський район) виборола
третє місце.
У 2015 році Федерація футболу України започаткувала проведення
Всеукраїнських змагань з футболу серед аматорських регіональних збірних
команд «Кубок регіонів ФФУ», в яких у сезоні 2015-2016 років брала участь
збірна команда Рівненської області та вибула із змагань на стадії 1/8 фіналу.
Збільшується кількість спортсменів області, які зараховані до складу,
кандидатів та резерву збірних команд України з футболу (жінки) (у 2013 році 6 чол., у 2014 році - 24 чол., у 2015 році - 17 чол., у 2016 році - 22 чол.).
На особливому контролі перебуває питання будівництва в місті Рівне
стадіону (футбольного поля) зі штучним покриттям для дитячо-юнацького
футболу за рахунок коштів, що надійшли до ФФУ від UEFA за інвестиційною
програмою «Хет-трик-ІІ» та «Хет-трик-ІІІ». Рівненською міською радою
прийнято відповідні рішення сесії з цього питання.
Усього на проведення заходів з футболу та підтримку футбольних команд
у 2016 році з обласного бюджету було використано 2285,6 тис. грн., а також
була надана субвенція з міського бюджету обласному бюджету у сумі
2299,7 тис. грн.
Видатки на реалізацію Програми були здійснені у 201,6 році за рахунок
коштів обласного бюджету та міського бюджету міста Рівного у сумі
2 100 тис. грн., а також було профінансовано заходи з футболу в рамках
Програми розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на 20142016 роки у сумі 2 485,3 тис, грн.__________ ______________________ _______
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Підтримка футбольних громадських
2244,4
2299,7
4544,1
організацій, усього
у тому числі:
1.1. футбольна команда «Верес-Рівне»
1500,0
1500,0
3000,0
1.2. міні-футбольна команда «Рівне»
300,0
550,0
850,0
1.3. футбольна команда «Родина»
299,9
299,9
(м. Костопіль)
1.4. Рівненська обласна федерація футболу
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249,7
394,2
Інш
і
заходи
з
футболу
та
футзалу,
які
2
41,2
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фінансувались через управління у справах
молоді та спорту облдержадміністрації,
усього
у тому числі:
2.1. з футболу
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-

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 27 серпня 2009 року
№308 схвалена та рішенням обласної ради від 18 грудня 2009 року
затверджена обласна програма «Спортивний майданчик» на 2010 - 2014 роки,
згідно якої заплановано побудувати в області 20 спортивних майданчиків зі
штучним покриттям та 40 спортивних майданчиків для загально фізичної
підготовки з тренажерним обладнанням. Однак, кошти з обласного бюджету на
її реалізацію не виділялись і у 2015 році дана Програма знята з контролю.
Потребує капітальної реконструкції центральна спортивна споруда
області - стадіон «Авангард» в м. Рівне. За рахунок коштів міського бюджету
міста Рівного буде розроблено проект реконструкції даної спортивної споруди.
З метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під
час проведення футбольних матчів було прийнято відповідне розпорядження
голови облдержадміністрації від 20 грудня 2013 року № 692.
У всі положення про проведення спортивно-масових заходів з видів
спорту включається розділ щодо відповідності місць проведення змагань
вимогам Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 18.12.1998 №2025.
Щомісяця проводяться засідання атестаційної комісії Рівненської області
з визначення кваліфікаційного рівня тренерів (тренерів-викладачів). Упродовж
2016 року атестовано та присвоєно категорію тренера-викладача з футболу
15 тренерам області.
Медичний контроль за станом здоров’я спортсменів, які займаються
футболом здійснює відділення спортивної медицини та лікувальної фізичної
культури Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру
імені Віктора Поліщука. Крім того, медичні працівники даного відділення
забезпечують медичний контроль за проведенням змагань з футболу та
футзалу.
У зв’язку із закінченням термінів реалізації заходів Програми та з метою
оптимізації кількості обласних програм у сфері фізичної культури і спорту
пропонуємо рішення обласної ради від 25 жовтня 2013 року № 1007 «Про
Програму розвитку футболу в Рівненській області на 2013 - 2016 роки» зняти з
контролю.

Заступник голови
адміністрації

Ліпський Віталій Володимирович, 695-330

С. Богатирчук-Кривко

