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1. ПАСПОРТ
програми діяльності громадської організації 

«ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ»
на 2019 рік

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Ніжинська районна державна 
адміністрація

2. Розробник Програми Громадська організація «Федерація 
футболу Ніжинського району»

3. Відповідальні виконавці 
Програми

Громадська організація «Федерація, 
футболу Ніжинського району»

4. Основні учасники Програми Громадська організація «Федерація 
футболу Ніжинського району», 
сектор сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації, відділ освіти 
райдержадміністрації, районна рада 
ФСТ «Колос», Ніжинська районна 
ДЮСШ «Колос», виконавчі комітети 
селищної, сільських рад, КЗ 
«Ніжинський районний центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги»

5. Термін реалізації Програми 2019 рік
6. Перелік джерел 

фінансування Програми
районний бюджет, бюджети сільських 
та селищної рад, інші джерела не 
заборонені чинним законодавством

7. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, всього,

75,0 тис. грн

у тому числі коштів 
районного бюджету

75,0 тис. грн



2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Громадська організація "Федерація футболу Ніжинського району" -  

(далі ГОФФНР) є неприбутковою громадською організацією фізкультурно- 
спортивного напрямку, що заснована на основі єдності інтересів громадян 
для спільної реалізації прав і свобод та можливостей по задоволенню своїх 
законних інтересів в галузі фізкультури, спорту та здорового способу життя.

Громадська організація "Федерація футболу Ніжинського району" 
створена і діє у відповідності до Конституції України, законів України "Про 
громадські об’єднання", "Про фізичну культуру і спорт" та інших 
законодавчих актів України.

2. Громадська організація "Федерація футболу Ніжинського району" 
діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядності, 
законності та гласності, вільно обирає напрями своєї діяльності, керуючись 
чинним законодавством та цим Статутом.

3. Повне найменування: Громадська організація "Федерація футболу 
Ніжинського району"

4. Скорочене найменування: ГОФФНР.

3. ЦІЛІ, МЕТА, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Метою діяльності ГОФФНР є популяризація фізичної культури і 

спорту, здорового способу життя серед широких верств населення, сприяння 
зростанню рівня і масовості футболу, задоволення і захист соціальних, 
спортивних інтересів членів організації, сприяння всебічному і гармонійному 
вихованню молоді, її активному відпочинку, впровадження спортивної та 
оздоровчої діяльності.

2. Головними напрямами діяльності ГОФФНР є:
- розвиток, пропаганда і популяризація футболу серед населення, 

формування здорового способу життя:
- сприяння підготовці спортсменів для виступів на спортивних 

змаганнях, підготовці гравців у збірні команди району, області, України;
- організація та проведення змагань з футболу в дусі Чесної гри, 

відповідно до міжнародних Правил Міжнародної Федерації Футболу.
- підвищення майстерності, професійного рівня спортсменів, тренерів, 

суддів та інших спеціалістів з футболу;
- проведення фізкультурно-оздоровчої роботи серед широких верств 

населення;
- проведення навчання футбольних арбітрів;
- сприяння утворенню футбольних клубів (команд);
- пропагування здорового способу життя, налагоджування та розвиток 

контактів з українськими, міжнародними організаціями, які діють у сфері 
спорту, розвиток та укріплення зв’язків з федераціями футболу України, 
області, інших областей та країн;

- соціальний та правовий захист членів ГОФФНР, спортсменів, 
тренерів, футбольних суддів;

- здійснення практичної, методичної і організаційної допомоги своїм 
членам;

- сприяння ініціативності членів;



- підтримка доступними законними методами та засобами розв’язання 
проблем ГОФФНР.

3. Для здійснення мети, передбаченої цим Статутом, ГОФФНР має
право:

- брати участь в спортивній діяльності, проводити змагання, турніри та 
інші спортивно-масові заходи;

- представляти та захищати свої законні інтереси та інтереси своїх 
членів в державних та громадських органах;

- надавати допомогу та підтримку своїм членам, іншим громадським 
об’єднанням, надавати допомогу в їх створенні;

- отримувати від органів державної влади та управління, оргайів 
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та 
завдань;

- вносити пропозиції в органи влади та управління;
- розповсюджувати інформацію про статутну діяльність ГОФФНР 

через засоби масової інформації, пропагувати свою мету та ідеї.
4. За порушення законодавства ГОФФНР несе відповідальність, 

передбачену Законом України "Про громадські об’єднання" та іншими 
законодавчими актами України.

4. ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2019 РІК
План заходів на 2019 рік:

Лютий 2019 року -  проведення шкільної футзальної ліги;
Лютий 2019 року -  проведення чемпіонату Ніжинського району з футзалу. 
Квітень 2019 року -  Кубок миру і дружби з міні-футболу;
Квітень 2019 року -  Проведення гри за Суперкубок Ніжинського району; 
Квітень-жовтень 2019 року -  Проведення Відкритого чемпіонату 
Ніжинського району з футболу;
Червень 2019 року -  Проведення турніру з міні-футболу серед дітей 
присвяченому Дню захисту дітей.
Травень 2019 р. -  Проведення турніру з міні-футболу серед дітей З ОТ ТІ I- 
III ст.
Травень 2019 -  Проведення турніру з міні-футболу серед дітей ЗОТЇТ І-ІІ 
ст.
Серпень-вересень 2019 року -  Проведення кубку Вищої ліги Ніжинського 
району з футболу;
Вересень-жовтень 2019 року -  Проведення кубку Першої ліги 
Ніжинського району з футболу;
Жовтень 2019 року -  Проведення турніру з футболу серед ЗОШІ-ІІІ ст. 
Жовтень-листопад 2019 року -  Проведення Відкритого кубку 
Ніжинського району з футболу;
Жовтень 2019 року -  Церемонія нагородження чемпіонів та призерів 
Відкритого чемпіонату Ніжинського району з футболу;
Грудень 2019 року -  Проведення Відкритого чемпіонату Ніжинського 
району з футзалу;

Федерація буде активно долучатися і підтримувати футбольні 
заходи, які будуть проводитися в первинних ланках (в селах на місцях).



5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансові витрати на заходи, які будуть проводитися у 2019 році:
1. Витрати на придбання спортивного інвентарю командам району, які 

беруть участь у Відкритому Чемпіонаті Ніжинського району та 
дитячим командам -  25,0 тис, грн.

2. Витрати на придбання нагородної атрибутики -  25,0 тис, грн.
3. Витрати на виготовлення корпоративної атрибутики -  10,0 тис. грн.
4. Витрати на проведення благоустрою та розвитку інфраструктури 

футбольних полів району -  15,0 тис. грн. *

Для виконання програми Громадської організації «Федерація футболу 
Ніжинського району» необхідно коштів у сумі 75 000,00 (сімдесят п’ять 
тисяч грн. 00 коп.)

Фінансування зазначених заходів проводиться за рахунок коштів 
районного бюджету, бюджетів сільських та селищної рад, передбачених на 
виконання програм місцевого значення та інших джерел не заборонених 
чинним законодавством.

Головним розпорядником коштів визначити Ніжинську районну 
державну адміністрацію.

Голова ФФНР О. ЧЕРНЕТА



Додаток 1
до програми діяльності громадської 
організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ 
НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ» 
на 2019 рік

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування 
програми діяльності громадської організації 

«ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ»
на 2019 рік

тис. грн.
Джерела

фінансування
Обсяг

фінансування,
всього

Основні заходи Програми 2019 рік

Районний
бюджет

75,0

Витрати на придбання 
спортивного інвентарю

25,0

Витрати на придбання 
нагородної атрибутики

25,0

Витрати на виготовлення 
корпоративної атрибутики

10,0

Витрати на проведення заходів з 
благоустрою та розвитку 
інфраструктури футбольних 
полів району

15,0

Голова ГОФФНР О. ЧЕРНЕТА


