ЗВІТ
про роботу відділу у справах сім’ї, молоді та спорту
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
за 2014 рік
В Оболонському районі міста Києва станом на 30.12.2014 у 2014 році мережа
об’єктів фізичної культури і спорту складає 462 спортивні споруди, у тому числі: 4
стадіони, 9 футбольних полів, 63 спортивних зали, 111 спеціально обладнаних
приміщень для занять фізичною культурою і спортом, 31 стрілецький тири, 3 25-метрові
криті басейни, а також 218 спортивних майданчиків за місцем мешкання та
загальноосвітніх навчальних закладів.
У районі діють 9 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі 3 спеціалізовані
школи олімпійського резерву, які проводять діяльність в Оболонському районі міста
Києва.
Протягом 2014 року присвоєно ІІ та ІІІ розряди по видах спорту 213 вихованцям
дитячо-юнацьких спортивних шкіл району та надано ІІ категорію двом дитячоюнацьким школам, а саме: ДЮСШ № 13 та КДЮСШ «Пуща – Водиця».
21.08.2014 у залі засідань відділу по вул. Мате Залка, 5-Б було проведено
робочу нараду серед директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з питань стану та
перспектив дитячо-юнацького спорту, наявності та оформлення облікової документації,
та порядку надання адміністративних послуг з присвоєння ІІ та ІІІ розрядів з видів
спорту вихованцям ДЮСШ та надання ІІ категорії ДЮСШ.
В районі діє Центр військово-патріотичного і фізичного виховання дітей та молоді
«Єдність» та 5 підліткових клубів спортивно-оздоровчого спрямування районного
Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу в районі проводять 531 штатних
працівників (тренери, викладачі, інструктори-методисти та інші працівники сфери
фізичної культури і спорту).
Загальна кількість осіб, що займається у фізкультурно-оздоровчих закладах
складає 69411 чол., у тому числі 34501 дітей від 6 до 18 років, з них 285 дітей з
обмеженими фізичними можливостями.
Всього у районі існує і розвивається 54 види спорту..
28.01.2014 підготовлено статистичний звіт за формою 2-ФК з фізичної культури і
спорту за 2013 рік в Оболонському районі м. Києва, та надано Департаменту освіти,
науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
Станом на 30.12.2014 у 2014 році було проведено згідно з Календарним планом 21
спортивно-масовий і фізкультурно-оздоровчий захід в Оболонському районі міста
Києва:
1. Лютий 2014 р. на СОК «Каток» плюс “Корти на Оболоні» ТОВ «Дивосвіт – плюс»
(вул. Лайоша Гавро, 4-Г), було проведено благодійну акцію з катання на ковзанах
для пільгових категорій дітей з багатодітних сімей «Веселі старти на льоду».
2. 22–24.03.2014 проведено відкритий турнір з футболу серед дитячих команд
«Зірочки Оболоні» пам’яті Георгія Наврозіді.
3. З 22.03-31.05.2014 спільно з Громадською організацією «Молодіжна федерація
дворового футболу за місцем проживання «Футбол у кожен двір» проведено
змагання весняної першості турніру з футболу серед дитячо-юнацьких дворових
команд за місцем проживання «Ліга дворового футболу – 2014».
4. 06.04.2014 проведено на Оболонській набережній ХVІІ Відкритий легкоатлетичний
пробіг пам’яті С.Ф. Самойленка
5. 22.05.2014 проведено на стадіоні по вул. Богатирській, 2-Б «Ігри юних олімпійців»
6. 26–30.06.2014 проведено на стадіоні по вул. Богатирській, 2-Б дитячо-юнацький
турнір з футболу «Кубок пам’яті Георгія Наврозіді»
7. 06–27.09.2014 щосуботи на стадіоні вул. Богатирській, 2-Б Осіння
першість турніру з міні-футболу серед дитячо-юнацьких команд
за
місцем
проживання «Ліга дворового футболу – 2014»
8. 07–25.09.2014 проведення спортивно-масових заходів до Дня фізичної культури та
спорту (Олімпійських уроків у загальноосвітніх навчальних закладах та
Олімпійського тижня.
9. 27–30.10.2014 Дитячо-юнацький турнір з футболу «Золота осінь Оболоні» 2014.

12. 06.11.2014 а актовій залі Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
відбулась зустріч юних учасників молодіжного руху «Футбол у кожен двір» з
ветеранами на честь 70-річниці визволення України від фашистських загарбників;
13. 07–09.11.2014 на стадіоні по вул. Богатирській, 2-Б Дитячо-юнацький турнір з
футболу серед юнаків 2004 року народження.
14. 16.11.2014 на базі Національного університету фізичної культури і спорту України
(вул. Фізкультурна, 1) Міжнародний турнір з арашідо серед юнаків та дівчат «Буря на
татамі».
15. 21.12.2014 в актовій залі Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
відбулось урочисте нагородження переможців та призерів Першості міста Києва з
футболу сезону 2014.
16. Січень–жовтень 2014 року відділом проведена організаційна робота з формування,
підготовки та участі команди Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
до участі у змаганнях V Спартакіади ОППО Київради та КМДП «Праця і спорт ведуть до
висот» серед команд державних службовців-членів профспілок. Команда Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації стала переможцем та володарем золотого
кубку Спартакіади у загальнокомандному заліку.
Інформацію про проведення заходів було розміщено на сайті Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації.
Було проведено організаційно-інформаційні заходи спільно з вищими
навчальними закладами освіти різних ступенів акредитації та форм власності і
підпорядкування, що розташовані в Оболонському районі міста Києва, по залученню до
участі у проведенні благоустрою студентської молоді. 12 та 16 квітня 2014 року
студентами вищих навчальних закладів було взято участь у суботниках з благоустрою у
рамках весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного
стану міста, і виконувались роботи з впорядкування, прибирання сміття та благоустрою
території будівель закладів, де вони навчаються.
В лютому на СОК «Каток» плюс «Корти на Оболоні» ТОВ «Дивосвіт – плюс», було
проведено благодійну акцію з катання на ковзанах для пільгових категорій дітей з
багатодітних сімей «Веселі старти на льоду».
В березні 2014 року був проведений міський конкурс «Киянка року» Київським
міським Центром по роботі з жінками з відзначенням жінок киянок.
04 березня 2014 в Київському міському центрі сім’ї «Родинний дім» відбувся
круглий стіл на тему: «Сім’я – найбільше досягнення людства».
15 травня 2014 року в Культурному центрі «Кінотеатр «Київ»» проведений захід
з нагоди Дня матері за участю багатодітних матерів; матерів, які виховують дітейінвалідів; представників громадських організацій.
29 травня 2014 року до Дня захисту дітей Оболонська малеча стала учасником
неповторного свята «МИР ЗАРАДИ ДІТЕЙ!», яке влаштували артисти шоу «Vivat» цирку
«Кобзов». Завдяки співпраці районної влади та керівництва цирку глядачами циркової
вистави стали 180 дітей Оболонського району: діти-сироти, діти-інваліди, діти з
малозабезпечених та багатодітних сімей, а також сімей-біженців з Криму та Сходу.
03 червня 2014 року була проведена культурно-мистецька акція «Діти за мир»
спільно з Управлінням сім’ї, молоді і спорту Департаменту освіти і науки, молоді і спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
Київським міським центром сім’ї «Родинний дім» в ТРЦ «Dream Town» (1 лінія, 3-й
поверх, атріум Китай). В акції взяли участь діти загальноосвітніх шкіл району, які
відвідували оздоровчі табори.
03 червня 2014 року до Дня захисту дітей була проведена культурно-мистецька
акція в аквапарке ТРЦ «Dream Town» (2 лінія), прийняло участь 37 дітей біженців з
Криму та Сходу.
16 червня 2014 року в Київському міському центрі сім’ї «Родинний дім» відбувся
міський робочий семінар-нарада «Алгоритм взаємодії структур в рамках реалізації
програми: соціально-корекційна робота з особами, які скоїли насильство в сім’ї».
До Дня молоді та на виконання розпорядження Київського міського голови від
19.11.2002 № 339 «Про стипендію Київського міського голови для обдарованої молоді»
з метою матеріального стимулювання й засвідчення особистих досягнень представників
обдарованої молоді Оболонського району м. Києва двоє студентів здобули стипендії
Київського міського голови для обдарованої молоді .
08 липня 2014 року з нагоди Дня родини в Київському міському будинку учителя
відбулося урочисте нагородження переможців міського конкурсу «Сім’я року» та
вшанування сімей-ювілярів, які прожили в шлюбі 50 і більше років.

03 вересня 2014 року в Київському міському центрі сім’ї «Родинний дім» відбувся
круглий стіл на тему: «Запобігання торгівлі людьми. Партнерство. Перспективи».
21 жовтня 2014 року в Київському міському центрі сім’ї «Родинний дім» відбувся
навчальний тренінг «Соціальна адаптація та відновлення психологічного здоров’я
учасників стресогенних ситуацій».
З 19 по 21 листопада 2014 на базі Оболонського районного управління
Головного управління Держаної служби України з надзвичайних ситуацій проведено
військово-спортивну гру «Патріот». Організаторами проведення виступили Оболонська
районна в м. Києві державна адміністрація, Оболонський районний в м. Києві
військовий комісаріат та громадська організація «Громадська варта Оболоні». В грі
прийняли участь більше 100 учнів загальноосвітніх навчальних закладів Оболонського
району міста Києва.
25 листопада 2014 в приміщенні Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації відбувся круглий стіл «Порядок взаємодії щодо попередження насильства в
сім’ї та жорстокого поводження з дітьми між структурними підрозділами Оболонського
району».
28 листопада 2014 року в Київському міському центрі сім’ї «Родинний дім»
відбувся міський робочий семінар-нарада «Алгоритм взаємодії структур в рамках
реалізації програми: соціально-корекційна робота з особами, які скоїли насильство в
сім’ї».
3 грудня 2014 року з нагоди відзначення Міжнародного дня інваліда Оболонська
районна в місті Києві державна адміністрація за підтримки цирку "Кобзов" організувала
безкоштовне відвідування циркової вистави дітьми та підлітками з функціональними
обмеженнями.
03 грудня 2014 року в Київському міському центрі сім’ї «Родинний дім» відбувся
круглий стіл «Впровадження гендерних підходів у різні сфери діяльності міста Києва».
04 грудня 2014 року в Київському міському центрі сім’ї «Родинний дім» відбувся
тренінг « Протидія торгівлі людьми, виявлення постраждалих та робота з ними».
Проведено 11 грудня 2014 року о 11:00 в приміщенні Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації круглий стіл «Консолідація державних та
громадських зусиль у протидії торгівлі людьми» у Оболонському районі міста Києва.
13 грудня 2014 року вистави цирку Кобзов до Дня Святого Миколая відвідало
100 дітей пільгових категорій та дітей переселенців зі сходу України та АР Крим.
19 грудня 2014 року до Дня Святого Миколая в приміщенні кінотеатру «Кадр»
відбулося свято для 80 дітей-сиріт з наданням солодкого подарунку.
27 грудня 2014 року в актовому залі Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації відбулося два Новорічних ранки
для 500 дітей пільгових
категорій.
Протягом зимніх канікул для 120 дітей шкільного віку відбулися катання на
ковзанці та ролледромі в ТРЦ «Dream Town» та РЦ «Блокбастер».
05 січня 2015 року відвідування боулінгу клубу «Бруклін» в ТЦ «Метрополіс» 20
дітьми з багатодітних сімей, в яких виховується 6 і більше дітей.
13 та 14 січня 2015 року святково-новорічні заходи в кінотеатрі «Мультиплекс»
та «Ігроленд» в ТРЦ «Караван» для 190 дітей пільгових категорій.
Відділом направлено на оздоровлення за рахунок міських та державних коштів
174 дитини пільгових категорій. А всього в районі у 2014 році за рахунок державних та
міських коштів було оздоровлено 1659 дітей пільгових категорій.
В 2014 році проведено 12 засідань дорадчого органу з питання попередження
насильства в сім’ї та соціального супроводу сімей у кризі.
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 01.01.2015
- 1029 багатодітних сімей, в яких 3234 дітей. Видано та подовжено в 2014 році 177
посвідчень батькам багатодітної родини, 184 довідки батькам з багатодітної родини.
Видано та подовжено в 2014 році 813 посвідчень дітям з багатодітної родини.
За 2014 рік в районному дозвільному центрі прийнято заяв на отримання 1174
адміністративних послуг багатодітними родинами.

