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ЗВІТ 

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

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

за  2017 рік 

 

В Оболонському районі міста Києва мережа об’єктів фізичної культури і 

спорту складає 501 спортивну споруду, у тому числі:  4 стадіони, 9 

футбольних полів, 64 спортивних зали, 130 спеціально обладнаних 

приміщень для занять фізичною культурою і спортом, 31 стрілецький тир, 3 

25-метрові криті басейни, а також 219 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 629 

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

працівники сфери фізичної культури і спорту). 

Загальна кількість осіб, що займається у фізкультурно-оздоровчих 

закладах, складає 44 337 осіб, у тому числі 15 758  дітей від 6 до 18 років, з 

них 244 дитини з обмеженими фізичними можливостями. 

Кількість осіб, що займаються всіма видами спорту складає 7602 особи, 

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

спортивних школах всіх рівнів 3517 дітей віком від 6 до 18 років. 

Всього у районі існує і розвивається 54 види спорту. 

У 2017 році проведено 30 спортивно-масових заходів згідно з 

Календарним планом спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів 

в Оболонському районі міста Києва, а саме: 

1. 04.02. – 26.03.2017 Відкриту  зимову першість з футболу Оболонського 

району  міста Києва; 

2. 08.02. – 25.05.2017 на базі загальноосвітніх навчальних закладів 

Спартакіаду серед школярів Оболонського району міста Києва 

3. 04.03.2017 на спортивній базі КДЮСШ «Пуща – Водиця» вул. Квітки 

Цісик, 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; 

4. 11.03.2017 відбіркові  змагання Чемпіонату м. Києва з  сімейного 

спорту 2017 «Тато, мама, я – спортивна сім’я»; 



5. 25.03. – 01.04.2017 у приміщенні СЗШ № 219 проспект Оболонський, 

2-Б ХХVІІ Всеукраїнський  шаховий фестиваль «Київська весна на 

Оболоні»; 

6. 25.03 – 03.06.2017 щосуботи на стадіоні СЗШ № 216 (вул. Олександра 

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

першість з футболу серед дитячо-юнацьких та молодіжних команд за 

місцем проживання «Ліга дворового футболу – 2017»; 

7. 02.04.2017 у парку «Наталка»  ХХ відкритий легкоатлетичний пробіг 

пам’яті  С.Ф. Самойленка; 

8. 28 – 29.04.2017  у спеціалізованій школі № 194 «Перспектива» за 

адресою: вул. Героїв Дніпра, 10-Б  відкритий чемпіонат Оболонського 

району м. Києва з греко-римської боротьби; 

9. 15.04.2017 – 28.11.2017 відкрита першість Оболонського району                      

м. Києва з футболу серед юнаків 2006 – 2009 року народження ; 

10. 27.04.2007 у ТРЦ «Караван» за адресою: вул Лугова, 12 спортивно-

масовий захід – «Фестиваль шкільних та студентських груп підтримки  

Оболонського району м.ж Києва»; 

11.  19 – 21.05.2017  відкритий чемпіонат м. Києва з художньої гімнастики  

«Kiev Spring-cup 2017»; 

12.  27 – 28.05.2017 на стадіоні за адресою: вул. Богатирська, 2-Б, 

спортивні замагння з футболу з нагоди відзначення Дня Києва; 

13.  27 – 28.05.2017 на стадіоні «Єдність» за адресою: проспект 

Оболонський, 32-Б, спортивні змагання з баскетболу 3 х 3 з нагоди 

відзначення Дня Києва; 

14.  19 – 30.06.2017  на стадіоні за адресою: вул. Богатирська, 2-Б, 

Всеукраїнський турнір з футболу серед дітей 2001 – 2010 років 

народження «Кубок пам’яті Георгія Наврозіді»; 

15.  24 – 25.06.2017 на Оболонській набережній за адресою: проспект 

Героїв Сталінграда, 12-Д, змагання з волейболу з нагоди відзначення 

Дня молоді. 

16. 29 – 30.07.2017 за адресою:  Пуща – Водиця, 7, ХІ Міжнародний турнір  

з паркового волейболу  пам’яті Заслуженого тренера України Івана 

Плетенчука; 

17.  20 – 28.08.2017 спортивно-масовий захід до Дня Незалежності України 

– ХVІ Всеукраїнський шаховий фестиваль «Оболонь – 2017» в 

приміщенні Оболонської РДА за адресою : вул. Маршала Тимошенка, 

16; 

18.  20 – 25.08.2017 турнір з футболу серед дитячо-юнацьких команд  

«Кубок Незалежності» на стадіоні ЗНЗ № 231 за адресою: Богатирська, 

2-Б; 

19.  09.09.2017  на Оболонській набережній за адресою: проспект Героїв 

Героїв Сталінграда, 12-Д, турнір з волейболу з нагоди Дня фізичної 

культури та спорту ; 



20.  14.09.2017 на базі ЗНЗ № 104, вул. Лісова, 28, Пуща – Водиця в м. 

Києві,  ХХХV Туристично-краєзнавчий зльот учнівської молоді  

Оболонського району м. Києва ; 

21.  23 – 24.09.2017 на Оболонській набережній та акваторії затоки 

«Оболонь», за адресою: Оболонська набережна, 27, Міжнародний 

турнір з кануполо ; 

22.  30.09. – 25.10.2017 Осіння першість турніру з футболу серед дитячо-

юнацьких та молодіжних команд за місцем проживання «Ліга 

дворового футболу – 2017». 

23.  18.10 – 20.10.2017 Спортивно-військова гра «Патріот»; 

24.   21.10.2017 на території торгово-розважального центру «Караван» за 

адресою: вул. Лугова, 12 дитячі спортивні змагання серед дошкільних 

навчальних закладів Оболонського району м. Києва «Ми – чемпіони»; 

25.   30.10. – 05.11. 2017 на стадіоні школи І – ІІІ ступенів № 231 за 

адресою: вул. Богатирська, 2-В, Відкритий чемпіонат Оболонського 

району м. Києва з футболу «Золота осінь Оболоні»; 

26.   17.11 – 19.11.2017 у спортивному залі Коледжу морського і річкового 

флоту Державного інфраструктури та технологій за адресою: проспект 

Героїв Сталінграда, 2, турнір з баскетболу серед ветеранів «Відкритий 

кубок пам’яті Миколи Баглея»; 

27.   25.11.2017 у спортивному залі Коледжу морського і річкового флоту  

Державного інфраструктури та технологій за адресою: проспект Героїв 

Сталінграда, 2, Всеукраїнський турнір з арашидо-карате «Буря на 

татамі»;  

28.   25.11. – 26.11.2017 у спортивному залі школи І – ІІІ ступенів за 

адресою: вул. Поялрна, 8-В, Всеукраїнський турнір з дзюдо; 

29.   01 – 02.12.2017  Відкритий чемпіонат Оболонського району м. Києва з 

греко-римської боротьби, присвячений пам’яті тренера В.Я. Хамлова; 

30.   16.12.2017 в актовій залі Оболонської РДА за адресою: вул. Маршала 

Тимошенка, 16, урочисте нагородження переможців та призерів 

Перщості м. Києва сезону 2017 року з футболу. 

02.02.2017 підготовано зведений статистичний  звіт за формою 2-ФК з 

фізичної культури і спорту за 2017 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 349  других та третіх розрядів, у 

тому числі: 139 – ІІ та ІІІ спортивних розрядів з футболу вихованцям 

СДЮШОР з футболу «Зміна» управління освіти Оболонського району                                

м. Києва, ІІІ  спортивний розряд – з спортивного орієнтування, 2 - ІІ 

спортивні розряди з спортивного орієнтування 2  - ІІІ спортивних розряди з 

тенісу, І другий спортивний розряд з тенісу, 6 – ІІІ спортивних розрядів з 

тенісу вихованцям КДЮСШ «Пуща-Водиця», 32 – ІІІ спортивні розряди з 

карате вихованцям ДЮСШ  «Іппон» управління освіти Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації, 9  -  ІІІ спортивних розрядів, 1 – ІІ 

спортивний розряд з військово-спортивного семиборства ГО «Федерація 



військово-патріотичного хортингу України»;  81  - ІІ та ІІІ розряди з 

художньої гімнастики, 6 – ІІ розряди з греко-римської боротьби,  4 – ІІ та ІІІ 

спортивні розряди з тхеквондо ВТФ ДЮСШ № 13 Оболонського району м. 

Києва,  8 – ІІІ спортивні розряди з веслувального слалому, 7 – ІІ спортивних 

розрядів з веслувального слалому вихованцям КДЮСШ «Маяк»;  4 – ІІ 

спортивні розряди з карате, 33 – ІІ та ІІІ розрядів з художньої гімнастики, 4 – 

ІІ спортивних розряди з бейсболу, 9 – ІІІ спортивних розряди з плавання  

вихованцям КДЮСШ «Олімп».  

 Присвоєно ІІ категорію ДЮСШ № 13 Оболонського району м. Києва. 

Надано методично-практичну допомогу ТОВ «ФК «Оболонь – Бровар» 

з питання оформлення паспорту на спортивну споруду – стадіон                        

«Оболонь – Арена» за адресою; вул. Північна, 26-а. 

З 19 травня по 21 червня 2017 року взято участь  у змаганнях з шахів, 

шашок, настільного тенісу, волейболу, футболу Київської міської 

спартакіади 2017 року серед команд держслужбовців районних в місті Києві 

державних адміністрацій, установ та організацій м. Києва. 

26.09.2017 надано консультативно-методичну допомогу керівництву 

КДЮСШ «Маяк» Київського міського фізкультурно-спортивного товариства 

«Україна» з питання оформлення паспорту на спортивну споруду та 

оформлення подання на присвоєння ІІ та ІІІ розрядів з веслувального 

слалому спортсменам-вихованцям школи. 

 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 01.01.2018 – 1217 багатодітних сімей, в яких 

3815 дітей. 

 Станом на 01.01.2018 у відділі зареєстровано 1632 заяви звернень 

громадян. 

28.03.2017 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 

підготовки та організації проведення заходів до Дня Матері та Дня сім’ї. 

 У звітньому періоді проведено оздоровлення 352 дитини пільгових 

категорій. 

 26 – 30.09.2017 взято участь у складі збірної команди Києва у 

Всеукраїнській спартакіаді серед команд держслужбовців. 

 26.09.2017 в приміщенні управління з питань надзвичайних ситуацій за 

адресою: вул. Вишгородська, 21, взято участь у нараді з питання «Про 

порядок підготовки спортивних споруд міста та інших спеціально відведених 

місць для проведення масових спортивних  та культурно-видовищних 

заходів». 

 16 – 17.12.2017 спільно з управлінням освіти забезпечено участь 

команди школярів Оболонського району м. Києва у турінірі з футболу 

«Кубок Промінь Україна» у рамках  соціального проекту «Дитячий футбол 



миру», у приміщенні Київської інженерної гімназії по вулиці Княжий Затон, 

12-А. 

 18.12 – 19.12.2017 року до Дня Святого Миколая для дітей-сиріт 

району в приміщенні дитячого кінотеатру «Кадр» відбувся перегляд дитячого 

анімаційного фільму «Фіксики», після якого діти отримали солодкі 

подарунки. 

 23.12 – 31.12.2017  в приміщенні комунального підприємства 

Оболонського району м. Києва «Дитячий кінотеатр «Кадр» було проведено 

24 новорічно-різдвяні програми для дітей, батьки яких є учасниками АТО, 

дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю. У рамках 

програми проводилась розважальна святкова частиназа участю акторів і 

переглядом дитячого анімаційного фільму, а також вручення новорічних 

подарунків. 

 23.12. – 26.12.2017 в актовій залі Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації було проведено 8 новорічних музичних вистав 

«Магія новорічної вистави» для дітей пільгових категорій з врученням 

новорічних подарунків . У постановці було задіяно 100 вихованців Центру 

творчості дітей та юнацтва Оболонського району м. Києва  

 Близько 5000 дітей відвідало новорічні святкові заходи в 

Оболонському районі м. Києва. 

 

 

Начальник відділу у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

Оболонської районної 

в місті Києві 

державної адміністрації      О. Образцов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


