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Мета та завдання
Організація та управління футбольним господарством постійно потребує
нових підходів та чітких, спланованих кроків для реалізації поставлених
цілей та завдань. Аналізуючи 25-річну історію обласної федерації футболу,
можна зробити висновок , що футбол наймасовіший та найпопулярніший
вид спорту в нашій області . Багато дітей з великим бажанням обирають для
занять спортом саме футбол, а велика кількість аматорських команд
кожної неділі своєю грою втішають відданих вболівальників.
Для подальшого розвитку та популяризації футболу в Івано-Франківській
області Виконавча адміністрація та Технічний департамент ІФФФ вийшли з
ініціативою розробити програму розвитку футболу на період
з 2016 по 2020 рік.
В даній програмі відображені основні напрямки розвитку футболу в ІваноФранківській області: матеріально-технічне забезпечення, розвиток дитячоюнацького футболу, розвиток аматорського та професіонального футболу,
розвиток різновидностей футболу, а також науково-методичне та
інформаційне забезпечення.
Реалізація даної програми можлива при консолідованих діях ІваноФранківської обласної федерації футболу з Федерацією футболу України,
органами владних структур на всіх рівнях, районними та міськими
федераціями футболу , футбольними клубами, дитячо-юнацькими
спортивними школами з відділеннями футболу незалежно від відомчої
приналежності та іншими суб’єктами футболу.

Розділ І
Розвиток матеріально – технічної бази футболу
1. Завершення будівництва та реконструкції МЦС «Рух»
Актуальність:
Вже близько 30 років головна футбольна споруда міста та області перебуває у
вкрай незадовільному стані. Численні проекти реконструкцій так і не втілились в
життя. Місто позбавлене права приймати матчі високого рівня через відсутність
належної спортивної інфраструктури.
Основні завдання та терміни:
1.1. завершення будівництва та реконструкції МЦС «Рух» - 2016-2020 рр.

2. Будівництво та відкриття стадіону за програмою
“ ХЕТ–ТРИК” УЄФА
Програма допомоги УЄФА HatTrick робить позитивний вплив на найпопулярніший вид
спорту - підтримуючи національні асоціації, вона діє на благо футболу по всій Європі. Як
можна зрозуміти з назви, HatTrick тримається на трьох китах: інвестиції, обмін
знаннями та спортивна освіта. Програма HatTrick була запущена в кінці 2003 року і
фінансувалася виключно з прибутку ЄВРО. Її метою залишається фінансова підтримка
асоціацій УЄФА, які завдяки інвестиціям працюють над розвитком футболу на всіх рівнях.
В результаті пейзаж європейського футболу помітно змінився. HatTrick допоміг ряду
асоціацій відкрити нові штаб-квартири, відремонтувати офісні приміщення та
налагодити інфраструктуру шляхом будівництва сучасних тренувальних центрів та
стадіонів для головних збірних і молоді, а також постачання обладнання. Завдяки
співпраці з HatTrick асоціаціями УЄФА, муніципалітетами та місцевою владою було
побудовано більше трьох тисяч міні-полів по всій Європі, що підштовхнуло розвиток
дитячо-юнацького та масового футболу. Програма HatTrick довела свою корисність і
величезне значення для розвитку і добробуту європейського футболу.
Багато років футбольна громадськість нашого краю наголошувала на потребі сучасного
стадіону із штучним покриттям. Адже
подібні споруди
вже давно і успішно
використовуються для занять та змагань в багатьох регіонах України. Завдяки зусиллям
керівництва ІФФФ на засіданні виконкому ФФУ прийнято рішення включити в програму
“ХЕТ-ТРИК” УЄФА місто Івано-Франківськ . Дана програма передбачає будівництво
сучасного футбольного стадіону з футбольним полем із штучним покриттям розмірами
105х68 м, модульних роздягалень, електронного табло та глядацької трибуни на 1000
місць.

Актуальність: Дана споруда є важливою базою для розвитку дитячо-юнацького та
аматорського футболу в Івано-Франківській області. Проведення тренувальних занять
і змагань на стадіоні зі штучним покриттям незалежно від погодних умов дозволить
підняти на високий рівень якість футбольної майстерності юних футболістів.
Основні завдання та терміни:
2.1. виконати архітектурно-планувальні завдання щодо розміщення типового проекту
футбольного стадіону на земельній ділянці, враховуючи в проекті 2 додаткових модулі
(адміністративні приміщення, роздягальні тощо для академії футболу - площею 160 м2
кожен) та додаткових індивідуальних сидінь для глядачів загальною кількістю 1000
місць – лютий 2016 року
2.2. розпочати будівельні роботи з влаштування підоснови та дренажної системи
футбольного поля – березень 2016 р.
2.3. залучити до будівництва спонсорів та меценатів – березень-липень 2016 р.
2.4. виконати основні роботи на будівництві стадіону: настил штучного покриття на
футбольне поле, встановлення основного та додаткових модулів, монтаж електронного
табло, опор освітлення та огорожі, облаштування основних та додаткових
індивідуальних місць для глядачів – квітень-липень 2016 р.
2.5. провести та підключити інженерні мережі та комунікації, а також виконати роботи з
благоустрою території та облаштування стоянок для транспортних засобів – травеньсерпень 2016 р.
2.6. підготувати та провести урочисте відкриття стадіону – серпень 2016 р.

3. Будівництво футбольних майданчиків із штучним
покриттям (44 х 22 м.) в містах та районах області
Актуальність: матеріально-технічна база дитячо-юнацького футболу вимагає
вдосконалення відповідно до сучасних вимог. Майданчики із штучним
покриттям встановлені в багатьох містах та районах області. Їх наявність
дозволяє протягом року проводити навчально-тренувальні заняття та
спортивно-масові заходи, залучаючи при цьому велику кількість дітей. Однак,
деякі майданчики не відповідають встановленим нормам, оскільки мають
тривалий термін експлуатації або ж мають менші розміри.
Основні завдання та терміни:
3.1. інвентаризація діючої матеріально-технічної бази дитячо-юнацького
футболу в містах та районах області – перше півріччя 2016 року
3.2. вивчення потреби у встановленні майданчиків із штучним покриттям
розміром 44 х 22 м. в містах та районах області – перше півріччя 2016 р.
3.3. будівництво майданчиків із штучним покриттям розміром 44 х 22 м. в містах
та районах області – 2016-2020 рр.

4. Забезпечення спортивним інвентарем та
футбольним екіпіруванням суб’єктів футболу області
Актуальність: сучасна методика підготовки юних футболістів передбачає
забезпечення спортивним інвентарем та спортивним екіпіруванням учасників
навчально-тренувального процесу в повному обсязі, а саме: 1 учень – 1
футбольний м’яч, футбольна команда – 2 комплекти футбольної форми та
інвентаря. Рівень забезпечення спортивним інвентарем та футбольним
екіпіруванням відділень футболу ДЮСШ та загальноосвітніх шкіл є недостатнім.
Основні завдання та терміни:
4.1. забезпечення футбольними м’ячами суб’єктів дитячо-юнацького футболу
області за рахунок коштів ФФУ (з розрахунку 400 м’ячів щорічно) – 2016-2020 рр.
4.2. забезпечення футбольними м’ячами суб’єктів дитячо-юнацького футболу
області за рахунок обласного, міських та районних бюджетів (з розрахунку 200
м’ячів щорічно) – 2016-2020 рр.
4.3. забезпечення учнів відділень футболу ДЮСШ незалежно від відомчої
приналежності футбольним екіпіруванням – 2016-2020 рр.

5. Безповоротна фінансова допомога районним та
міським федераціям футболу та іншим суб’єктам
футболу
Актуальність: громадські організації, якими є міські та районні федерації
футболу, згідно угод про співпрацю з відділами/комітетами з питань фізичної
культури та спорту РДА (МВК) повинні отримувати фінансування для виконання
своїх статутних цілей. Однак, у більшості випадків ці угоди не підтверджені
цільовим фінансуванням. Виконавчий комітет ФФУ затвердив програму
фінансової підтримки регіональних федерацій футболу, згідно якої частина коштів
направляється в районні та міські федерації футболу.
Основні завдання та терміни:
5.1. цільове фінансування з місцевого бюджету на виконання угоди про співпрацю
між районними (міськими) федераціями футболу та відділами/комітетами з
питань фізичної культури та спорту РДА (МВК) – 2016-2020 рр.
5.2. безповоротна фінансова допомога районним та міським федераціям футболу
для виконання статутної діяльності у розмірі 50% від суми отриманої ІФФФ від
ФФУ– 2016-2020 рр.
5.3. підтримка діяльності обласного благодійного фонду «Прикарпатський
футбол» з метою залучення коштів для фінансування програм розвитку дитячоюнацького футболу в Івано-Франківській області – 2016-2020 рр.

Розділ ІІ
Розвиток дитячо-юнацького футболу
1. Створення регіональної дитячо-юнацької академії

футболу в м. Івано-Франківську
Актуальність: Федерація футболу України підтримує створення навчальнотренувальних центрів з підготовки кращих молодих футболістів у регіонах де відсутні
професіональні футбольні клуби. Ідея створення дитячої академії західного регіону в
м. Івано-Франківську базується на таких основних компонентах:
- підготовка , аналіз та погодження загальної програми Федерації футболу України про
організацію роботи зі створення навчально-тренувальних кого футболу в ІваноФранківській області, регіональних центрів для кращих вихованців регіональних
ДЮСШ та клубів.
- наявність талановитих обдарованих дітей, які мають бажання займатися футболом;
- ментальність та особливості характеру юнаків та підлітків нашого регіону, яка
характеризується вольовими якостями, прагненням до мети та працелюбністю;
- особливості стилю та славні традиції футбольних шкіл регіону – «Станіславської»,
«Закарпатської» та «Буковинської» ;
- наявність 33-ох суб’єктів дитячо-юнацького футболу: 20 «освітянських» ДЮСШ з
відділеннями футболу, 1 спеціалізована футбольна школа, 11 ДЮСШ фізкультурноспортивних товариств, 2 приватні дитячо-юнацькі футбольні клуби;
- наявність можливості будівництва саме такого центру підготовки в місті ІваноФранківську. Територія МЦС «Рух» з прилеглими запасними полями площею більше
11 га;
- кадрове забезпечення – на Івано-Франківщині офіційно зареєстровано в Єдиній базі
ФФУ близько 9 тисяч юних футболістів, 146 дитячих тренерів по футболу працюють в
різних відомствах;
- існуюча підтримка ідеї Президентом України, президентом ФФУ, головою ОДА,
міським головою м. Івано-Франківська головою ІФФФ та футбольною громадськістю
краю.
Основні завдання та терміни:
1.1. розробка та погодження юридичних документів зі створення академії – перше
півріччя 2016 р.
1.2. підготовка вимог та проведення відповідного відбору кадрів з реалізації проекту –
перше півріччя 2016 р.
1.3. адаптація матеріально-технічної бази стадіону з футбольним полем зі штучним
покриттям за програмою УЄФА «Хет-Трик» для діяльності регіональної академії
дитячо-юнацького футболу – друге півріччя 2016 р.
1.4. створення академічних класів футбольної Академії на базі комплексу ЗОШ № 28
(гуртожиток для проживання дітей, харчоблок, кімнати для навчання) – друге півріччя
2016 р.
1.5. підготовка відповідних презентаційних програм для залучення фінансових
партнерів проекту – друге півріччя 2016 р.
1.6. укладання угод з метою якісної організації роботи відповідних “екскурсійнорозважальних” програм для членів академії – друге півріччя 2016 р.
1.7. будівництво 4-ох тренувальних трав’яних футбольних полів стандартних розмірів
(2 – на території МЦС «Рух», 1 – на земельній ділянці, відведеній ДЮСШ № 3, 1 – на
території ЗОШ № 28) для потреб академії – 2017-2020 рр.;
1.8. будівництво спортивного залу модульного типу розміром 36×45 м на земельній
ділянці ДЮСШ № 3 міськвно для потреб Академії – 2017-2020 рр.;
1.9. облаштування майданчика зі штучним покриттям розміром 24×42 м на території
ЗОШ № 28 – 2017-2020 рр;
1.10. підготовка програм для отримання грандів з метою створення спецкласів для
залучення юнаків та дівчат з сусідніх країн до навчання в регіональній академії
футболу м. Івано-Франківська – 2018-2020 рр.

2. Реорганізація діяльності Дитячо-юнацької
футбольної ліги області (ДЮФЛ) та вдосконалення
системи проведення змагань
Актуальність:
Маючи давні традиції та достатньо широке залучення дитячих команд до участі в
ДЮФЛ області, давно назріла проблема її організації. Рівень змагань, арбітражу,
відсутність спортивного принципу, застарілі регламентуючі норми потребують
реорганізації та вдосконалення. Назріла необхідність створення ДЮФЛ області на
якісно новій основі.
Основні завдання та терміни:
2.1. підготовка статутних документів, проведення установчих зборів та створення
ДЮФЛ області у відповідності до вимог ФФУ – перше півріччя 2016 р.
2.2. підготовка та підписання угод про співпрацю між аматорськими футбольними
клубами області та ДЮСШ з відділеннями футболу незалежно від відомчої
приналежності – до 01 липня 2016 р.
2.3. реєстрація юних футболістів – учасників ДЮФЛ області в Єдиній базі даних
ФФУ – до 01 липня 2016 р.
2.4. підготовка регламенту про проведення чемпіонату ДЮФЛ області сезону
2016-2017 років – до 01 червня 2016 р.
2.5. залучення додаткової кількості команд різних вікових категорій (U-14; U-16;
U-18; ) до участі в ДЮФЛ області у новому сезону у двох лігах (перша ліга – 42
команди, друга ліга – 28 команд) – 2016-2017 рр.

3. Вдосконалення організації та проведення
Всеукраїнських змагань з футболу на призи клубу
«Шкіряний м’яч» та спортивно-масових заходів серед
дітей шкільного віку
Актуальність:
Всеукраїнські змагання на призи клубу «Шкіряний м’яч» передбачають
залучення до занять футболом хлопчиків та дівчат, які не зареєстровані в ДЮФЛ
(U-11, U-12, U-13 ). При наявності достатньо високого рівня організації змагань
на ІІІ-му, IV-му етапах (обласні турніри) більше уваги потребують змагання на
першість школи, села, міста та району (І-ий та ІІ-ий етапи).
Спортивно-масові заходи для дітей шкільного віку обов'язково включають до
своєї програми футбол, як один з найпопулярніших видів спорту.
Основні завдання та терміни:
3.1. 100-відсоткове залучення команд усіх загальноосвітніх шкіл області до участі
в змаганнях під егідою Всеукраїнського клубу «Шкіряний м’яч» на І-му та ІІ-му
етапах – 2016-2020 рр.
3.2. Створення районних та міських оргкомітетів клубу «Шкіряний м’яч» - друге
півріччя 2016 р.
3.3 забезпечення консолідованого фінансування витрат на організацію та
проведення усіх етапів змагань у відповідності із затвердженим Положенням на
2015-2019 рр. – 2016-2019 рр.
3.4. підготовка та затвердження нового Положення змагань на період з 2019 по
2023 рр. – 2019 р.
3.5. підготовка та проведення спортивно-масових заходів серед дітей шкільного
віку – 2016-2020 рр.

4. Впровадження Національного соціального проекту
ФФУ «Відкриті уроки футболу»

В період з 2013 по 2015 рр. на Івано-Франківщині за програмою Національного
соціального проекту ФФУ «Відкриті уроки футболу» проведено 3 фестивалі із
залученням 600 дітей у містах Коломиї, Калуші та Богородчанському районі.
Загальноосвітнім школам та учасникам заходу передано: інвентар та
обладнання (футбольні м’ячі, спортивна форма, фішки, конуси, помпи, сітки для
м’ячів, обручі, канати та підручники) на суму близько 75 тис. гривень.
Актуальність:
Соціальний проект «Відкриті уроки футболу» має на меті:
- залучення до занять футболом хлопчиків та дівчат молодшого шкільного віку,
котрі раніше не займались спортом;
- об’єднання та ресоціалізацію дітей;
- виховання здорового способу життя;
- превенція дитячої злочинності та конфліктів у підлітковому середовищі;
- розвиток ініціативи волонтерства.
Основні завдання та терміни:
4.1. залучити до проекту ФФУ в наступному періоді загальноосвітні школи міст
та районів області:
2016 р. – м. Івано-Франківськ;
2017 р. – Тисменицький р-н;
2018 р. – Городенківський р-н;
2019 р. – Галицький р-н;
2020 р. – Надвірнянський р-н.
4.2. підготувати та запровадити в містах та районах області обласний соціальний
проект «Відкриті уроки футболу» - 2017 – 2020 рр.

Розділ ІІІ
Аматорський футбол
3.1. Вдосконалення структури управління аматорським
футболом
Актуальність:

Аматорський футбол Івано-Франківщини має давні традиції та об’єднує більше
17 тис. футболістів, котрі тренуються та змагаються у складах 400 команд. На
високому організаційному рівні проводяться головні футбольні турніри під
егідою ІФФФ – чемпіонат та першість області серед юнацьких та дорослих
команд у двох лігах. У кожному населеному пункті є футбольні поля та
організовані команди. Вони змагаються в міських та районних чемпіонатах.
Без сумніву, «спорт №1» викликає великий соціальний інтерес та створює запит
на його організацію, вдосконалення та розвиток.

Основні завдання та терміни:
1.1. організація та проведення офіційних змагань з футболу (чемпіонатів) у всіх
містах та районах області (м. Коломия, м. Калуш, м. Яремче) – 2016-2020 рр.
1.2. 100-відсоткове представництво команд-учасниць від усіх районів та міст
області в змаганнях під егідою ІФФФ ( Рогатинський та Калуський райони,
м. Яремче) – 2016-2020 рр.
1.3. створення та реєстрація аматорських футбольних клубів з юридичним
статусом у відповідності з типовим статутом:
14 футбольних клубів – перша ліга – 2016 р.

14 футбольних клубів – друга ліга – 2017 р.
1.4. вдосконалення роботи Ради президентів аматорських футбольних клубів
області – 2016-2020 рр.

3.2. Вдосконалення системи та регламенту проведення
чемпіонату та першості області з футболу – перехід на
систему «осінь - весна» - 2016-2018 рр.

3.3. Залучення усіх суб’єктів футболу ІФФФ до Єдиної
інформаційної бази ФФУ
3.3.1. 100-відсоткова реєстрація усіх футболістів районних (міських) змагань з
футболу в Єдиній базі даних ФФУ ( Рогатинський та Верховинський райони, м.
Яремче) – 2016-2017 рр.
3.3.2. 100-відсоткова реєстрація учасників ДЮФЛ області в Єдиній базі даних ФФУ
– 2016-2017 рр.

3.4. Формування збірних команд області та участь в
змаганнях ФФУ і УЄФА – 2017-2018/ 2019-2020 рр.
3.5. Розвиток футболу ветеранів
3.5.1. – підготовка та проведення чемпіонату області серед ветеранів у вікових
категоріях: старше 40 років та старше 45 років – 2016-2020 рр.

3.6. Розвиток жіночого футболу
3.6.1. – створення комітету жіночого футболу ІФФФ – 2016 р.
3.6.2. – організація та проведення обласних змагань з футболу – 2016-2020 рр.

3.7. Розвиток студентського футболу
3.7.1. – створення комітету студентського футболу ІФФФ – 2016 р.
3.7.2. – організація і проведення обласних змагань з футболу серед
студентських команд – 2016-2020 рр.

Розділ IV
Розвиток різновидностей футболу
Актуальність:
Все більшої популярності та інтересу з боку населення краю та вболівальників
футболу набувають різновидності футболу: футзал, пляжний футбол та футбол
для людей з обмеженими можливостями.
Успіхи, системність та сучасні підходи до розвитку футзалу в НФК «Ураган»
підняли на високий рівень популярності футзал. Є надія що таким же шляхом
розвитку піде і пляжний футбол.
Діяльність обласної організації «Інваспорт» та зацікавленість людей з
обмеженими фізичними можливостями долучатись до повноцінного життя – це
вагомі причини для необхідності розвитку цього різновиду футболу.
Основні завдання та терміни:
4.1. Розвиток футзалу:
4.1.1. організація та створення міських та районних осередків Асоціації футзалу
(міні-футболу) Івано-Франківської області – 2016-2020 рр.
4.1.2. вдосконалення системи та регламенту проведення обласних змагань з
футзалу – 2016-2020 рр.
4.1.3. реєстрація учасників обласних змагань з футзалу в Єдиній базі даних ФФУ
– 2017-2018 рр.
4.2. Розвиток футболу для людей з обмеженими фізичними можливостями:
4.2.1. підготовка та підписання договору про співпрацю між обласною
організацією «Інваспорт» та ІФФФ – 2016 р.
4.2.2. допомога обласній організації «Інваспорт» в підготовці та проведенні
турнірів з футболу за участю людей з обмеженими фізичними можливостями –
2016-2020 рр.
4.3. Розвиток пляжного футболу:
4.3.1. вдосконалення та активізація роботи комітету з розвитку різновидностей
футболу – 2016-2020 рр.
4.3.2. організація та проведення турнірів з пляжного футболу – 2016-2020 рр.
4.3.3. будівництво майданчиків для гри в пляжний футбол – 2016-2020 рр.

Розділ V
Професіональний футбол
Актуальність:
Вершиною піраміди футбольного господарства в кожному регіоні є
професіональний футбольний клуб. Івано-Франківська область найближчим
часом може залишитись єдиним регіоном України, де надовго загублені традиції
професіонального футболу.
Створивши дитячу регіональну академію, впорядкувавши підготовку резерву та
виховання місцевих юних футболістів ми не можемо залишатись без вершини
піраміди – професіонального футбольного клубу.
Основні завдання та терміни:
5.1. створення громадської думки та пошуки головного акціонера з метою
заснування та відродження професіонального футбольного клубу в ІваноФранківській області – 2016 р.
5.2. залучення представників місцевої влади та об’єднання зусиль бізнесструктур, підприємств та організацій міста та області з метою організації
акціонерного товариства – професіональний футбольний клуб (ПФК) – 2016-2017
рр.
5.3. надання консультативної, методичної та організаційної допомоги
ініціативним групам, громадськості, місцевій владі з метою підготовки
необхідних програм, проектів установчих документів, підготовки та
проходження атестації та ліцензування в ФФУ, кадрових рекомендацій та
формування майбутньої управлінської структури ПФК – 2016-2017 рр.

Розділ VI

Арбітраж
Актуальність: Проблема якісного арбітражу в футболі є завжди актуальною та
постійно обговорюється футбольною громадськістю. Комітет арбітрів ІФФФ
проводить систематичну роботу щодо покращення арбітражу футбольних матчів
через вдосконалення роботи обласної «Школи футбольних арбітрів», залучення,
відбір та навчання молодих арбітрів, підвищення престижу їхньої роботи,
відповідальності та мотивації через покращення роботи Комісії призначень,
підвищення якості контролю та спостереження за арбітражем.
Основні завдання та терміни:
6.1. вдосконалення роботи регіонального відділення «Національної школи
футбольних арбітрів» - 2016-2020 рр.

Розділ VІI
Науково – методичне забезпечення
Актуальність:
Створення Технічного департаменту у структурі ІФФФ дозволило залучити до
науково-методичної роботи та навчання тренерів нових людей та організувати
цей вид діяльності більш ефективно та згідно сучасних вимог.
Федерація футболу України ставить завдання перед регіональними осередками
про 100-відсоткове залучення тренерів до навчання за програмою «С» диплому.
Необхідні правильні науково-методичні підходи і у проведенні «Відкритих
уроків футболу» та підготовці регламентуючих документів.
Основні завдання та терміни:
7.1. навчання тренерів за програмою «С» диплому ФФУ – 2016-2020 рр.
7.2. участь у проведенні курсів підвищення кваліфікації вчителів фізичної
культури загальноосвітніх шкіл – 2016-2020 рр.
7.3. підготовка установчих документів та програми діяльності регіональної
дитячо-юнацької Академії футболу – 2016 р.
7.4. підготовка лідерів та волонтерів соціального проекту ФФУ «Відкриті уроки
футболу» - 2016-2020 рр.
7.5. підготовка проекту реорганізації ДЮФЛ області – 2016 р.

Розділ VIІI
Інформаційне забезпечення та популяризація
футболу
Актуальність:
Важливість повноцінного інформаційного забезпечення діяльності громадської
організації у зв’язку із вдосконаленням сучасних інформаційних технологій
ставить нові завдання. Молоде покоління вболівальників із задоволенням
користується новими засобами масової інформації. Поєднання традиційних
методів популяризації футболу з використанням сучасних ІТ-технологій
дозволить ІФФФ бути одним із лідерів регіональних футбольних організацій
України у цьому важливому напрямку роботи.

Основні завдання та терміни:
8.1. виготовлення та відкриття інформаційного стенду ІФФФ – 2016 р.
8.2. вдосконалення роботи офіційного сайту ІФФФ – 2016-2020 рр.
8.3. проведення текстових онлайн-трансляцій обласних змагань з футболу –
2016-2020 рр.
8.4. співпраця із засобами масової інформації області – 2016-2020 рр.
8.5. підготовка та видання офіційних програм та афіш спортивно-масових
заходів ІФФФ – 2016-2020 рр.

8.6. підготовка та видання щорічних статистичних довідників ІФФФ за
підсумками футбольних сезонів – 2016-2020 рр.
8.7. заснування телевізійної футбольної програми на одному із місцевих каналів
– друге півріччя 2016 р.
8.8. підготовка та проведення святкових заходів з нагоди 25-річчя ФФУ – 2016 р.

