
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
         ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

                                                 Н А К А З 
07.11.2013 року                                        Здолбунів                         № 271 
 
 
Про Програму розвитку футболу  
в Здолбунівському районі 
на 2013 - 2016 роки 
 
      На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 28  жовтня 
2013 року  № 442  «Про Програму розвитку футболу в Здолбунівському 
районі на 2013-2016 роки» та з метою забезпечення розвитку футболу в 
Здолбунівському районі, оздоровлення різних верств населення, підвищення 
спортивної майстерності футболістів, рівня проведення змагань з цього виду 
спорту, досягнення високих результатів на обласних і всеукраїнських 
змаганнях 
 
       Наказую: 
 
         1. Затвердити  план заходів щодо розвитку футболу в Здолбунівському 
районі на 2013-2016 роки (далі-план заходів), що додається.  

   2.   Керівникам навчальних закладів району: 
2.1.  Забезпечити виконання заходів, включити їх у план роботи 

школи на 2013-2016 навчальні роки. 
2.2.  Інформувати про хід виконання наказу відділ освіти    

райдержадміністрації до 15 листопада щороку. 
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
Начальник відділу                                              В.Бондарчук 
 
 

 
 
 
 
 
 



Затверджено 
Наказ відділу освіти 
райдержадміністрації 
07.11.2013 № 271 

  
                                                       ПЛАН 
             заходів щодо виконання Програми розвитку футболу  
                 в Здолбунівському районі на 2013 - 2016 роки 
  
                Спортивно-масова робота щодо розвитку футболу 
 

1. Завершити введення в усіх школах району третього уроку 
фізкультури, а за наявності необхідного кадрового та матеріально-технічного 
забезпечення – уроку футболу. 

 Керівники навчальних закладів. 
2013 – 2014 роки 
 

2. Забезпечити проведення позакласної роботи з фізичної культури 
і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах району, особливо в сільській 
місцевості, в тому числі функціонування гуртків та секцій з футболу. 

 Керівники навчальних закладів. 
2013 – 2016 роки 
 

3. Запровадити проведення «Днів футболу» у загальноосвітніх 
навчальних закладах району. 

 Керівники навчальних закладів. 
Щороку 
 

4. Забезпечити максимальне залучення учнів до участі в І та ІІ етапах 
змагань з футболу спартакіади школярів району, особливо сільських дітей.  

 Райметодкабінет, 
керівники навчальних закладів. 
Щороку 
 

5. Забезпечити проведення змагань на призи клубу «Шкіряний м'яч», 
участь команди району у відповідних обласних змаганнях. 

 Райметодкабінет,  
керівники навчальних закладів. 
Щороку 
 

6. Запровадити проведення змагань з футболу серед школярів «Кубок 
майбутніх чемпіонів». 

 Райметодкабінет,  
керівники навчальних закладів. 
2014 – 2016 роки 



7. Організувати проведення змагань з футболу в пришкільних таборах з 
денним перебуванням. 

 Керівники навчальних закладів. 
Щороку 
 

8. Під час проведення спортивно-масових заходів з нагоди державних, 
релігійних та інших свят передбачити організацію турнірів з футболу серед 
різних вікових категорій населення, проведення конкурсів з елементами 
футболу, вікторин, лотерей тощо, в тому числі у сільській місцевості. 

 Відділ освіти райдержадміністрації, 
керівники навчальних закладів. 
Постійно 
 

                                    Розвиток всіх напрямів футболу 
 

9. Вивчити можливість та забезпечити відкриття спеціалізованих класів 
з футболу на базі загальноосвітніх навчальних закладів району. 
 Відділ освіти райдержадміністрації, 

керівники навчальних закладів. 
2013 – 2016 роки 
 

10. Розглянути можливість відкриття відділення жіночого футболу в 
дитячо-юнацькій спортивній школі. 
 Відділ освіти райдержадміністрації, 

Директор дитячо-юнацької спортивної 
школи. 
2013 – 2016 роки 
 

11. Створити умови для використання фізкультурно-спортивних 
споруд загальноосвітніх навчальних закладів в позаурочний час для занять з 
футболу. 
 Керівники навчальних закладів. 

Постійно 
 

12. Забезпечити представництво команди району у змаганнях дитячо-
юнацької футбольної ліги Рівненської області в усіх вікових категоріях. 
 Райметодкабінет, дитячо-юнацька спортивна 

школа, керівники навчальних закладів. 
Щороку 
 

 
Головний спеціаліст відділу                                                             І.Рудько 
                                                                                                         


