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В 1996 році закінчив загальноосвітню середню школу № 105.
1998-1999 р.р. служба в збройних силах України.
З 2007 по 2011 р.р. навчався в Національному університеті фізичного 

виховання та спорту України за спеціальністю «Тренер-виклгідач з футболу 
та вчитель фізичної культури».

З 2006 року працюю тренером-викладачем з футболу в ДЮСШ 
«Переможець».

і

Займаю активну громадянську позицію. З 2008 року є засновником та 
керівником Громадської організації «Футбольний клуб імені Льва Яшина», в 
складі якої сприяю розвитку дитячо-юнацькому спорту.

Комунікабельний, якісно працюю як у команді, так 
швидко навчаюсь, легко сприймаю інформацію та оперативно 
відповідальний, не конфліктний, працелюбний, 
цілеспрямований, вимогливий до себе та оточуючих.
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і самостійно, 
на неї реагую, 
пунктуальний,

Олег Щиголь
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Громадська організація «Футбольний клуб імені Льва Яшина» є 
громадським об'єднанням спортивного напрямку, що об'єднує громадян на основі єдності 
інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод.

Головною метою громадської організації «Футбольний клуб імені Льва Яшина» є 
забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості спорту, кос 

організацій, установ та громадян, зацікавлених у його розвитку.
Основні напрями діяльності: вирішення питань, що стосуються спорту; 

спортивних змаганнях та забезпечення гідного представництва в спорт 
різного рівня; впровадження (поширення) єдиної політики розвитку спор 
єдиних принципів дисциплінарної практики; проведення навчально-тре 
спортом, вдосконалення системи підготовки спортсменів; проведення курсів, семінарів і

рдинація зусиль

участь в 
ивних змаганнях 
ту та дотримання 
іувальних занять

питань розвиткуконференцій та інших науково-методичних та практичних заходів з 
спорту; підтримання контактів та співробітництво з іншими клубами, організаціями, 
федераціями, фондами щодо розвитку спорту; сприяння та поширення в районі спорту з 
урахуванням об'єднуючих, освітніх, культурних та гуманітарних цінностей, особливо 
через молодіжні, дитячо-юнацькі програми та програми розвитку спорту

Громадською організацією «Футбольний клуб імені Льва Яшина» проводиться 
постійна робота, направлена на забезпечення та сприяння зростання рівня і масовості 
спорту.

Ставимо перед собою задачі по створенню умов для соціальної адаптації дітей, 
які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, інвалідів і о^сіб з обмеженими 
фізичними можливостями. Залучити більшу кількість дітей та молоді до занять 
футболом та іншими видами спорту, що збільшить обсяг рухової активності як дітей так і 
інших вікових верств населення району. Проведення міських, всеукраїнських змагань з 
різних видів спорту, в т.ч. з футболу. Підвищити рівень залученності до змістовного 
дозвілля та відпочинку населення району, насамперед молоді із постійним збільшенням 
кількості таких осіб. Сформувати традицію та мотивацію щодо фізичного виховання, 
як одного з чинників соціального благополуччя жителів нашого району.

Відповідно, у взаємодії з уповноваженими органами така робота має систематично 
проводиться на території району.
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