
В 2015 році робота відділу у справах сім ї, молоді та спорту була 

направлена на реалізацію заходів у сфері державної сімейної і молодіжної 

політики, захист прав і інтересів молодих громадян, залучення їх до активної 

громадської діяльності та вирішення нагальних проблем по забезпеченню 

духовного, культурного і фізичного розвитку, формування морально-правової 

культури, допомоги у становленні молодих сімей, подолання і профілактику 

негативних явищ у молодіжному середовищі.  

Направлено на оздоровлення за рахунок міських та державних коштів 

362 дитини пільгових категорій. 

Протягом 2015 року проведено 2 засідання 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 на 01.01.2016 зареєстровано -  1110 багатодітних сімей, в яких 3494 - 

дитини. Подовжено на 01.01.2016 - 151 посвідчення батькам багатодітної 

родини, та видано 217 довідок батькам з багатодітної родини. Видано та 

подовжено на 01.01.2016 - 396 посвідчень дітям з багатодітної родини. 

Видано та подовжено на 01.01.2016 - 217 довідки 324 дітям з багатодітної 

родини. та подовжено 21 довідка для 30 дітей з багатодітної родини. 

На 01.01.2016 в відділі зареєстровано 941 заява звернення громадян, в 

районному дозвільному центрі прийнято 1160 заяв на отримання 

адміністративних послуг багатодітними родинами. 

Протягом 2015 року відділом подано 2 кандидатури багатодітної матері 

на присвоєння їй звання «Матері-героїні».  

04.03.2015 в Київському міському Центрі роботи з жінками відбулося 

нагородження переможниць ІХ міського конкурсу «Киянка року». 

Переможниця Оболонського районного конкурсу – Пріхна Тетяна Олексіївна 

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

номінації «Жінка – науковець року». 

У березні 2015 року подано 4 кандидатури на премію Київського 

міського голови для обдарованої молоді. 

15.01.2015 в приміщенні Київського міського центру «Родинний дім» 

взято участь у засіданні круглого столу «Впровадження програми підготовки 

молоді до подружнього життя в місті Києві». 

25.03.2015 взято участь у семінар-нараді «Алгоритм взаємодії 

структури в рамках реалізації програми соціально-корекційної роботи з 

особами, які скоїли насильство у сім’ї». 

10.05.2015 на території Національного ботанічного саду ім.                          

М.М. Гришка НАН України (вул. Тимирязівська,1) взято участь в 

урочистостях, присвячених Дню матері. 

12.05.2015 в Культурному центрі «УТОГ» (вул. Курська, 6) взято 

участь у загальноміському заході з нагоди Дня Матері. 

08.07.2015 в Колонній залі Київської міської державної адміністрації            

(вул. Хрещатик, 36) відбулось урочисте нагородження Дипломами голови 



Київської міської дежавної адміністрації та преміями голови Київської 

міської державної адміністрації кращих сімей міста Києва. Переможцями 

конкурсу «Сім’я року» стала сім’я Борзенків – мешканці Оболонського 

району м. Києва. У номінації кандидатур сімей, що прожили у шлюбі 50 і 

більше років, стала сім’я Орел, також мешканці Оболонського району міста 

Києва. 

12.09.2015 на честь професійного свята – Дня фізичної культури і 

спорту України найкращі працівники галузі отримали нагороди та 

заохочувальні відзнаки за особистий внесок у розвиток і пропапаганду 

фізичної культури і спорту та визначні спортивні досягнення, у тому числі 8 

осіб було нагороджено Листом-подякою Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), та     11 осіб Подякою голови Оболонської РДА. 

19.12.2015 в актовій залі Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації (вул. Маршала Тимошенка) було нагороджено подяками голови 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 5 найкращих 

тренерів СДЮШОР з футболу «Зміна»  за особистий значний внесок у 

розвиток дитячо-юнацького футболу. 

28.10.2015 в приміщенні служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (вул. 

Дегтярівська, 3) взято участь у нараді з обговорення нагальних питань щодо 

реалізації державної сімейної політики, протидії насильству в сім’ї та торгівлі 

людьми. 

30.10.2015 в приміщенні Київського міського центру по роботі з 

жінками (вул. Мельникова, 20) взято участь у семінарі-тренінгу з питань 

протидії торгівлі людьми. 

20.11.2015 в приміщенні галереї-різниці «Чудотворні ікони Афона»             

(вул. Ярославів вал, 1) взято участь у практичному занятті з питання 

формування відповідальними особами пакету документів для встановлення 

статусу особам, які постраждали від торгівлі людьми. 

07.12.2015 в актовій залі Оболонської райдержадміністрації (вул. Маршала 

Тимошенка,16) проведена семінар спільно  з громадською організацією 

«Гармонізоване суспільство»  на тему: «Потреби жерств торгівлі людьми, 

психологічний стан та специфіка роботи з ними. Методи і принципи 

ідентифікації жерств торгівлі людьми» з суб’єктами Національного механізму 

взаємодії. 

16 – 17.12.2015 за адресою: вул Чаадаєва, 2, у конференц-залі ресторану 

«Планета»  взято участь у семінарі-навчанні Міністерства соціальної політики  

України для спеціалістів по роботі з питань підготовки молоді до подружнього 

життя. 

24.12.2015 у Київському будинку вчителя ( вул. Володимирська, 57) 

взято участь у молодіжній колегії «Крок до взаємодії». 

18.12.2015 демонстрування кінофільму у кінотеатрі «Кадр» (вул. 

Вишгородська, 4) для дітей пільгових категорій під час проведення 

Новорічно-Різдвяних свят до Дня Святого Миколая. 



24.12.2015 у Пуща-Водиці проведено Новорічно-Різдвяну ялинку, яку 

відвідали понад 200 дітей. 

26, 27.12.2015 в актовій залі Оболонської РДА (вул. Маршала 

Тимошенка, 16) Новорічно-Різдвяні видовищно-розважальні програми для 

1056 дітей пільгових категорій. 

Протягом зимових канікул 200 дітей пільгових категорій отримали 

подарункові картки на безкоштовне відвідування розважальних атракціонів і 

льодового катку у ТРЦ «Дрим Таун». 

В Оболонському районі міста Києва на 01.01.2016 мережа об’єктів 

фізичної культури і спорту складає 478 спортивних споруд, у тому числі: 3  

стадіони, 9 футбольних полів, 64 спортивних зали, 125 спеціально 

обладнаних приміщень для занять фізичною культурою і спортом, 31 

стрілецький тири, 3 25-метрові криті басейни, а також 219 спортивних 

майданчиків за місцем проживання населення та загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

В районі діють 9 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Протягом 2015 року присвоєно 219 вихованцям дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл ІІ та ІІІ розряди по видам спорту: дзюдо (СДЮСШОР 

«Юний Спартаківець), футболу СДЮСШОР футболу «Зміна», спортивному 

орієнтуванню КДЮСШ «Пуща-Водиця», веслового слалому КДЮСШ 

«Маяк», вітрильного спорту СДЮШОР з вітрильного спорту, художньої 

гімнастики та греко-римської боротьби ДЮСШ № 13, художньої гімнастики 

та бейсболу КДЮСШ № 22 «Олімп», тенісу КДЮСШ «Пуща-Водиця». 

В районі діє Центр військово-патріотичного і фізичного виховання 

дітей та молоді «Єдність» та 4 підліткові клуби спортивно-оздоровчого 

спрямування. 

Фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу в районі проводять 578 

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

працівники сфери фізичної культури і спорту), кількість яких у порівнянні з 

2014 роком збільшилась на 47 штатних одиниць.  

Загальна кількість осіб, що займається у фізкультурно-оздоровчих 

закладах, складає 76578 осіб, у тому числі 13891  дітей від 6 до 18 років, з 

них 361 дітей з обмеженими фізичними можливостями. 

Кількість осіб, що займаються всіма видами спорту складає 6176 осіб, у 

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

спортивних школах всіх рівнів 3624 дітей віком від 6 до 18 років. 

Всього у районі існує і розвивається 54 види спорту. 

02.02.2015 підготовано статистичний  звіт за формою 2-ФК з фізичної 

культури і спорту за 2014 рік в Оболонському районі м. Києва, та надано 

Департаменту освіти, науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

На 01.01.2016 було проведено згідно з Календарним планом 13 

спортивно-масових заходів спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих 

заходів в Оболонському районі міста Києва: 



- 21 лютого 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 адміністративних і 

правооохоронних органів Оболонського району міста Києва; 

- 22.02. у ТРЦ «Караван» вул.Лугова, 12 Чемпіонат міста Києва в 

Оболонському районі з сімейного спорту «»Спортивна сім’я – здорова 

нація»; 

- січень - березень щосуботи Зимова першість з міні-футболу серед дитячо-

молодіжних команд за місцем проживання «Ліга дворового футболу 2014 – 2015»; 

- березень – травень щосуботи Весняна першість турніру з футболу серед 

дитячо-юнацьких та молодіжних команд за місцем проживання «ліга 

дворового футболу – 2015»; 

- 14 травня на стадіоні по вул. Богатирській, 2-Б  «Спортивні ігри юних олімпійців»; 

- 24 – 28 червня на стадіоні по вул. Богатирській, 2-Б Відкритий чемпіонат з 

футболу Оболонського району міста Києва «Кубок пам’яті Георгія 

Наврозіді» серед   дитячо-юнацьких команд; 

- 12.09. на набережній затоки «Оболонь» спортивні змагання до Дня фізичної 

культури і спорту України; 

- 12–26.09. щосуботи турнір з футболу серед дворових команд Оболонського 

району м. Києва «Футбол у кожен двір»; 

- 23 – 25.09. спортивно-військову гру «Патріот»; 

- 03–31.10. на стадіоні по вул. Богатирській, 2-Б  Осіння першість турніру з 

футболу серед дитячо-юнацьких та молодіжних команд  за місцем 

проживання «Ліга дворового футболу – 2015». 

- 26.10. на стадіоні по вул. Богатирській, 2-Б відбулось закриття Відкритого 

чемпіонату з футболу Оболонського району міста Києва «Золота осінь Оболоні 

2015». 

- 22.11. у спортивному залі Національного університету фізичного виховання 

і спорту України (вул. Фізкультурна, 1) змагання з боротьби арашідо серед 

юнаків та дівчат «Буря на татамі»; 

- 19.12. о 11.00 в актовій залі Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації відбулось урочисте нагородження переможців та призерів 

Першості міста Києва з футболу сезону 2015 вихованців СДЮСШОР 

«Зміна». 

- 25.04. – 23.05. підготовано та забезпечено участь команди Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації у змаганнях з волейболу, 

настільного тенісу, шахів, шашок, футболу Київської міської спартакіади 

серед державних службовців. Команда Оболонської РДА стала переможцем 

Спартакіади у загальнокомандному заліку. 

24 – 26.08. проведено ХІV Всеукраїнський шаховий фестиваль «Оболонь – 

2015». 

Інформацію про проведення заходів було розміщено на сайті 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

У червні 2015 року спільно зі структурними підрозділами Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації – управлінням житлового 



господарства і управлінням освіти було проведено методично-аналітичну 

роботу з визначення спортивних майданчиків, що підлягають реконструкції 

та облаштуванню за місцевою підпрограмою «Спортивний майданчик» 

проекту Міської комплексної цільової програми «Київ спортивний» на 2016 – 

2019 роки». Визначено 45 спортивних майданчиків, з них 30 на 

прибудинковій території за місцем проживання громадян і 15 на території 

загальноосвітніх навчальних закладів Оболонського міста Києва для 

виконання робіт з реконструкції та облаштування за кошти вищезазначеної 

міської програми. Пропозиції надано Департаменту освіти, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

23.06. була проведена нарада в Оболонській районній державній 

адміністрації (вул. Маршала Тимошенка, 16, каб. 300)  з питань оздоровлення 

та відпочинку громадян та дітей на території Пуща-Водиці в Оболонському 

районі міста Києва. 

24.06. в Конференц-залі Академії наук України, вул. Володимирська, 

55 взято участь у конференції  на тему «Київ столиця європейських 

стандартів рівності та справедливості». 

18.12. в управлінні сім’ї, молоді та спорту Департаменту 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 питань підведення підсумків Київської міської спартакіади серед 

державних службовців за 2015 рік та формування звітності  за формою 2-ФК  

по галузі «Фізична культура і спорт» за 2015 рік. 

 


