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ЗВІТ 

про роботу відділу у справах сім’ї, молоді та спорту  

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

за  2016 рік 

 

В Оболонському районі міста Києва у 2016 році мережа об’єктів 

фізичної культури і спорту складає 503 спортивні споруди, у тому числі:  4 

стадіони, 9 футбольних полів, 64 спортивних зали, 130 спеціально 

обладнаних приміщень для занять фізичною культурою і спортом, 31 

стрілецький тири, 3 25-метрові криті басейни, а також 220 спортивних 

майданчиків за місцем проживання населення та загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

У районі діють 10 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  

Фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу в районі проводять 603 

штатних працівники (тренери, викладачі, інструктори-методисти та інші 

працівники сфери фізичної культури і спорту). 

Загальна кількість осіб, що займається у фізкультурно-оздоровчих 

закладах, складає 43095 осіб, у тому числі 13946  дітей від 6 до 18 років, з 

них 346 дітей з обмеженими фізичними можливостями. 

Кількість осіб, що займаються всіма видами спорту складає 8011 осіб, у 

тому числі відвідують спортивні секції по видах спорту у дитячо-юнацьких 

спортивних школах всіх рівнів 3228 дітей віком від 6 до 18 років. 

Всього у районі існує і розвивається 54 види спорту. 

У 2016 році проведено 23 спортивно-масових заходів згідно з 

Календарним планом спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів 

в Оболонському районі міста Києва, а саме: 

1. 27 лютого 2016 року на спортивній базі КДЮСШ «Пуща – Водиця»                    

вул. Гамарника, 54 та спортивно-оздоровчому комплексі СЗШ № 104                            

вул. Лісова, 28 турнір з футболу «Золотий кубок Оболоні» серед 

команд працівників адміністративних і правооохоронних органів 

Оболонського району міста Києва. 

2. березень - травень 2016 року  (щосуботи) на стадіоні СЗШ № 216 (вул. 

Мате Залки, 8-Г) та стадіоні ЗНЗ № 231 (вул. Богатирська, 2-Б) 

щосуботи Весняна першість з футболу серед дитячо-юнацьких та 

молодіжних команд за місцем проживання «Ліга дворового футболу 

2016». 



3. 20 – 27.03.2016 у приміщенні шахового клубу ГО «Оболонь-

Гросмейстер» (вул. Агрегатна, 9) турнір з шахів «Київська весна – 

2016». 

4. 02.04.2016 у ТРЦ «Караван» вул. Лугова, 12 Чемпіонат Оболонського 

району м. Києва з сімейного спорту 2016 «Тато, мама, я – спортивна 

сім’я»; 

5. 09.04 – 11.11.2016 Дитячо-юнацький турнір «Відкрита першість 

Оболонського району з футболу»;  

6. 08.04 – 10.04.2016 у спортивному залі проспект Героїв Сталінграда, 2 

Відкритий чемпіонат з греко-римської боротьби Оболонського району 

місті Києва;  

7. 10.04.2016 ХІХ Відкритий легкоатлетичний пробіг пам’яті                            

С.Ф. Самойленка; 

8. 11.05.2016 на стадіоні СЗШ № 231 вул. Богатирська, 2-Б спортивно-

масовий захід «Спортивні ігри юних олімпійців»;  

9. 13 – 15.05.2016 спортивно-масовий захід до Дня Києва – відкритий 

чемпіонат Оболонського району з художньої гімнастики «Kiev Spring-

cup 2016»; 

10. 19.05.2016 спортивно-масовий захід до Дня Києва – спортивні ігри 

школярів «Вперед Оболонь!»; 

11. 24 – 28.06.2016 Відкритий чемпіонат з футболу Оболонського району 

міста Києва «Кубок пам’яті Георгія Наврозіді»; 

12. 25.06.2016 спортивно-масовий захід до Дня молоді – змагання з 

волейболу 2016 в Оболонському районі; 

13. 30 – 30.07.2016  ХІ Міжнародний турнір з паркового волейболу пам’яті 

Заслуженого тренера  України Івана Плетенчука; 

14. 23 – 28.08.2016  спортивно-масовий захід до Дня Незалежності України 

– ХV Всеукраїнський фестиваль «Оболонь – 2016»; 

15. 10.09.2016 спортивно-масовий захід до Дня фізичної культури і спорту; 

16. 17.09. – 19.11.2016 (щосуботи) осіння першість турніру з футболу серед 

дворових команд Оболонського району міста Києва «Футбол у кожен 

двір»; 

17.  12.10.2016 ХХХІV Туристичний спортивно-краєзнавчий зліт 

учнівської молоді  Оболонського району міста Києва; 

18.  28 – 30.09.2016 спортивно-військова гра «Патріот». 

19. 31.10. – 04.11.2016 спортивно-масовий захід – відкритий чемпіонат 

Оболонського району з футболу «Золота осінь Оболоні 2016»; 

20. 10.11.2016 спортивний фестиваль – «Повіримо у себе» для дітей та 

молоді з обмеженими функціональними можливостями; 

21. 18.11.2016 спортивно-масовий захід  - «Фестиваль шкільних груп 

підтримки Оболонського району міста Києва»; 

22.  20.11.2016 спортивно-масовий захід – «Міжнародний турнір з 

боротьби «Буря на татамі»; 

23. 17.12.2016 спортивно-масовий захід – «Урочисте нагородження 

переможців та призерів  Першості міста Києва  з футболу сезону 2016». 



 

Згідно з Положенням про проведення VІ Спартакіади  ОППО Київради  та 

КМДА «Праця і спорт ведуть до висот» 2016 року, забезпечено підготовку та 

участь команди Оболонської райдержадміністрації у наступних змаганнях: 

19.02.2016 в приміщенні Колонної зали Київської міської ради  (вул. 

Хрещатик, 36) взято участь у змаганнях з шашок VІ Спартакіади  ОППО 

Київради  та КМДА «Праця і спорт ведуть до висот» 2016 року; 

26.02.2016 в приміщенні Колонної зали Київської міської ради  (вул. 

Хрещатик, 36) взято участь у змаганнях з шахів VІ Спартакіади  ОППО 

Київради  та КМДА «Праця і спорт ведуть до висот» 2016 року; 

19.03.2016 та 26.03.2016  в приміщенні підліткового клубу «Ракетка» (вул. 

Тичини, 15-А) взято участь у змаганнях з настільного тенісу VІ Спартакіади  

ОППО Київради  та КМДА «Праця і спорт ведуть до висот» 2016 року; 

09.04.2016 у спортивному комплексі с/ш № 300, проспект Маяковського, 93-

Г взято участь у змаганнях з волейболу VІ Спартакіади  ОППО Київради  та 

КМДА «Праця і спорт ведуть до висот» 2016 року; 

16.04.2016 на стадіоні по вул. Богатирській, 2-Б  взято участь з змаганнях з 

футболу VІ Спартакіади  ОППО Київради  та КМДА «Праця і спорт ведуть 

до висот» 2016 року; 

11 – 12.03.2016 у приміщенні Київського університету імені Бориса 

Грінченка (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б)  проведено ІІ етап Кубку 

Київського міського голови з шахів «Кришталева тура» серед учнів 

навчальних закладів. 

16.04.2016 у ТРЦ «Караван» вул. Лугова, 12 (роледром)  дитячі 

міжкорпоративні спортивні змагання «Ми – чемпіони»; 

26.09.2016  у спортивному тирі спортивно-технічного центру «Відродження» 

за адресою: вул. Мельникова, 46-А   взято участь у змаганнях з кульової 

стрільби    VІ Спартакіади  ОППО Київради  та КМДА «Праця і спорт ведуть 

до висот» 2016 року.    

                         

23.03.2016 в залі пленарних засідань Верховної Ради України взято 

участь у парламентських слуханнях на тему «Шляхи розвитку фізичної 

культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади» (на виконання 

відповідної постанови Верховної Ради України від 02.02.2016 № 969-VІІІ). 

31.03.2016 в управлінні молоді та спорту Департаменту освіти і науки молоді 

та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації (вул. Хрещатик, 12) взято участь у робочій нараді 

щодо проведення 06 – 09.05.2016 в м. Києві (Оболонська набережна, 

акваторія) вітрильної регати «Кубок Гетьмана». 

08.02.2016 підготовано зведений статистичний  звіт за формою 2-ФК з 

фізичної культури і спорту за 2015 рік  в Оболонському районі м. Києва, та 

надано Департаменту освіти, науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Протягом звітнього періоду присвоєно присвоєно 252  других та третіх 

розрядів з олімпійських і неолімпійських видів спорту: футболу, дзюдо, 



військово-спортивного семиборства, карате, художньої гімнастики, греко-

римської боротьби, бейсболу, спортивного орієнтування, тенісу, вітрильного 

спорту. 

21.12.2016 у Департаменті освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 

адресою: вул. Хрещатик, 12, взято участь у нараді з питання формування 

державної статистичної звітності за формою № 2-ФК. 

29.12.2016  проведено нараду спільно с Центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Оболонського району м. Києва серед працівників 

підліткових клубів за місцем проживання з питань надання статистичного 

звіту за формою 2-ФК з фізичної культури і спорту за 2016 рік. 

04.01.2016 проведено нараду з представниками науково-методичного 

центру районного управління освіти з питання формування статистичної 

звітності за формою 2-ФК з фізичної культури і спорту за 2016 рік. 

 Направлено на оздоровлення за рахунок міських та державних коштів у               

січні – грудні 2016 року 389 дітей пільгових категорій. 

 Поновлено базу даних багатодітних сімей району. Ведеться реєстр 

багатодітних сімей для отримання пільг. Постійно проводиться 

роз’яснювальна робота серед багатодітних сімей щодо отримання пільг. В 

районі зареєстровано станом на 01.01.2017 – 1194 багатодітних сімей, в яких 

3744 дітей. 

 Станом на 01.01.2017 в районному дозвільному центрі прийнято 1686 

заяв на отримання адміністративних послуг багатодітними родинами. 

Станом на 01.01.2017 у відділі зареєстровано 1797 заяв звернень громадян. 

26.01.2016 в приміщенні Київського міського центру сім’ї «Родинний дім» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) за адресою: вул. Салютна, 11-А, взято участь в презентації 

програми навчального курсу занять для молодих сімей столиці по 

бюджетному фінансуванню та фінансовій грамотності. 

02.03.2016 в Київському міському Центрі по роботі з жінками відбулося 

нагородження переможниць Х міського конкурсу «Киянка року». 

Переможниця Оболонського районного конкурсу – Швець Ніна Наумівна 

стала однією з 13 переможниць міського конкурсу «Киянка року», в 

номінації «Жінка – науковець року». 

10.03.2016 в приміщенні Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 

адресою: вул. Дегтярівська, 3, взято участь у нараді серед начальників 

відділів у справах сім’ї, молоді та спорту районних в місті Києві державних 

адміністрацій та директорів районних Родинних домів (Центрів сім’ї) з 

питання обговорення концепції проведення заходів до святкування 

Міжнародногодня сім’ї, 15 травня 2016 року. 

30.03.2016 в приміщенні Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 

адресою: вул. Дегтярівська, 3, взято участь у виробничій нараді з питань 

впровадження корекційних програм для осіб, які вчиняють насильство в  



сім’ї, та підготовки квартальної звітності з питань попередження насильства 

в сім’ї. 

 На виконання розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від 05.09.2007 № 1170 «Про заснування міського конкурсу 

«Сім’я року» надано 10 багатодітних сімей на премію Київського міського 

голови від Оболонського району міста Києва. 

  У березні 2016 року подано 4 кандидатури на премію Київського 

міського голови для обдарованої молоді. 

30.06.2016 у Колонній залі КМДА (вул. Хрещатик, 36) відбулось 

урочисте нагородження обдарованої молоді Премією Київського міського 

голови. Від Оболонського району в номінації за високі спортивні досягнення 

був нагороджений Бабенко Олексій Вячеславович, 1998 року народження, 

вихованець Дитячо-юнацької спортивної школи «Юний Спартаківець», 

майстер спорту, чемпіон України з дзюдо 2016 року серед молоді до 21 р.,, 

переможець Європейського олімпійського фестивалю молоді (Грузія) 2015 

р.,дворазовий призер Кубку Європи з дзюдо. 

10.09.2016 з нагоди професійного свята – Дня фізичної культури                     

і спорту було нагороджено Подякою голови Оболонської 

райдержадміністрації 19 кращих працівників сфери фізичної культури та 

спорту, Почесною грамотою Київського міського голови  нагороджено 

головного спеціаліста відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Мудрика 

А.А., Подякою Київського міського відділення Національного олімпійського 

комітету України нагороджено 3 особи: Онищенка О.В., голову Громадської 

організації «Молодіжна федерація дворового футболу за місце проживання 

громадян «Футбол у кожен двір», Петроченка О.Б., директора дитячо-

юнацької спортивної школи № 13 управління освіти Оболонського району м. 

Києва та Дисковського О.В., директор дитячо-юнацької спортивної школи 

«Юний Спартаківець». 

09.12.2016 проведено конкурс малюнків «Світ без насильства очима 

дітей» за підтримки Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

19.12.2016 у приміщенні комунального підприємства Оболонського 

району м. Києва «Дитячий кінотеатр «Кадр» за адресою: вул. Вишгородська, 

16, проведено свято до Дня Святого Миколая для дітей пільгових категорій. 

24, 25 грудня 2016 року у приміщенні Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 16 

проведено Новорічно-Різдвяні видовищно-роважальні програми для дітей 

пільгових категорій, а також обдарованих  та талановитих дітей. 

26 – 29 грудня 2016 року у приміщенні комунального підприємства 

Оболонського району м. Києва «Дитячий кінотеатр «Кадр» за адресою:                        

вул. Вишгородська, 16, проведено Новорічні ранки для дітей пільгових 

категорій, а також обдарованих і талановитих дітей. 

27.12.2016  в приміщенні Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 

адресою: вул. Дегтярівська, 3, взято участь у нараді серед начальників 



відділів у справах сім’ї, молоді та спорту районних в місті Києві державних 

адміністрацій та директорів районних Родинних домів (Центрів сім’ї) з 

питання обговорення заходів на 2017 рік. 

 
 

Начальник відділу у справах       

сім’ї, молоді та спорту Оболонської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації         О. Образцов 


