
Звіт  

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

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 
 

за І півріччя 2017 році. 

  

 Робота відділу у справах сім’ї, молоді та спорту у І півріччі 2017 році 

була направлена на реалізацію державної молодіжної та сімейної політики, а 

також політики в галузі фізичної культури і спорту в Дніпровському районі 

міста Києва та здійснювалась відповідно до чинного законодавства України, 

затверджених планів роботи, поточних доручень керівництва Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації та Київської міської державної 

адміністрації.  

Зокрема, реалізовано Календарний план на І півріччя 2017 року 

спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів та в повному обсязі 

освоєно виділені на це бюджетні кошти в сумі 38 тис. грн.   Проведено 24 

районних спортивних заходів, в яких взяло участь близько 21 тис. учасників.  

Зокрема, протягом І півріччя 2017 року спеціалістами відділу за участю 

спортивних установ та організацій проведено : 

У лютому 2017 року розпочато турнір з міні-футболу серед команд за 

місцем проживання на Кубок Дніпровського району міста Києва. 

 Протягом березня 2017 року проведено турнір з міні-футболу серед 

команд за місцем проживання на Кубок Дніпровського району міста Києва. 

23 березня 2017 року проведено Чемпіонат СДЮШОР №16 «Веселі 

стрибунці» з легкої атлетики серед СДЮШОР, ДЮСШ м. Києва. 

Протягом березня 2017 року проводились змагання за програмою 

Спартакіади школярів та Спартакіади студентської молоді Дніпровського 

району міста Києва у другому півріччі 2016/2017 навчального року. 

 З 01 по 12 квітня 2017 року проведено Спартакіаду допризовної молоді 

навчальних закладів Дніпровського району м. Києва з військового 

багатоборства. 

08 та 09 квітня 2017 року проведено Відкриту першість Дніпровського 

району м. Києва з гандболу. 

У квітні 2017 року проведено XXVII Відкритий турнір з боксу «Дзвони 

Чорнобиля». 

Також у квітні 2017 року тривали змагання за програмою Спартакіади 

школярів та Спартакіади студентської молоді Дніпровського району міста Києва 

у другому півріччі 2016/2017 навчального року. 

 06 травня 2017 року проведено Відкриту першість дитячо-юнацької 

спортивної школи № 10 міста Києва «Відкритий ринг» з боксу. 

 9 травня 2017 року проведено Відкритий кубок з пляжного волейболу 

Дніпровського району м. Києва «Майфест – 2017». 

 З 23 по 25 травня 2017 року проведено Відкриту першість Дніпровського 

району міста Києва з футболу серед юнацьких команд 2005 року народження. 



 25 травня 2017 проведено Першість Дніпровського району м. Києва та 

Спортивного клубу «Школа плавання і здоров’я ТСО України серед дітей, учнів 

і студентів груп навчання плаванню». 

У травні 2017 року тривали змагання за програмою Спартакіади школярів 

та Спартакіади студентської молоді Дніпровського району міста Києва у 

другому півріччі 2016/2017 навчального року. 

 З 01 по 23 червня 2017 року на літніх оздоровчих майданчиках Центру по 

роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання проводились змагання з 

десяти видів спорту за програмою Спартакіади «А у нас у дворі».  

З метою пропагування суспільних цінностей інституту сім’ї та 

материнства 06 березня 2017 року відділом у справах сім’ї, молоді та спорту 

спільно з управлінням культури, туризму та культурної спадщини було 

організовано і проведено урочистий захід з нагоди Міжнародного жіночого дня 

у Дніпровському районі м. Києва.  На захід за участю голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації було запрошено 25 матерів 

багатодітних родин  Дніпровського району та вручено їм подарунки (виділено та 

використано 7,1 тис. грн.). 

З метою пропагування суспільних цінностей інституту сім’ї та шлюбних 

відносин 11 травня 2017 року відділом організовано та проведено урочистий 

захід за участю керівництва Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації та багатодітних родин району з нагоди Міжнародного дня сім’ї. На 

урочистий захід було запрошено 25 кращих матерів багатодітних родин 

Дніпровського району та вручено їм відзнаки та подарунки (виділено та 

використано 10,540 тис. грн.). 

14 травня 2017 року відбувся загальноміський захід з нагоди святкування 

Міжнародного дня сім’ї, на який було запрошено 10 багатодітних сімей 

Дніпровського району та вручено їм подарунки. Також в заході взяли участь 

вихованці та фахівці районного Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем 

проживання та Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також 

відділу у справах сім’ї, молоді та спорту.  

15 травня 2017 року в Культурному центрі «УТОГ» відбувся 

загальноміський захід з нагоди Дня матері, на який було запрошено 25 жінок 

Дніпровського району. 

22 червня 2017 року відділом організовано та проведено урочисто-

святковий захід з нагоди Дня Молоді. На який було запрошено 30 молодих 

спеціалістів Дніпровського району м. Києва для нагородження грамотою 

відділу. Також їм було вручено пам’ятні сувеніри (виділено та використано 8.8 

тис. грн.). 

У Дніпровському районі м. Києва на обліку відділу у справах сім’ї, 

молоді та спорту перебуває 1482 багатодітних сімей, в яких виховується 4667 

дітей. Відповідно до чинного законодавства відділом у справах сім’ї, молоді та 

спорту здійснюється видача посвідчень багатодітним сім’ям. Так, протягом І 

півріччя 2017 року відділом видано посвідчень – 90 для батьків багатодітної 

сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної сім’ї – 150. 



 Поряд з цим, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту здійснює ведення 

реєстру жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», 

оформлення документів для отримання почесного звання жінкою, яка народила і 

виховує п’ять та більше дітей. Всього у Дніпровському районі міста Києва        

61 жінці присвоєно почесне звання «Мати-героїня», зокрема протягом звітного 

періоду відділом підготовлено клопотання на гр. Тухаліну С.М. – матір восьми 

дітей, гр. Саєнко К.В. – матір шести дітей та гр. Ніконову І.В. – матір семи дітей, 

щодо відзначення їх почесним званням України «Мати-героїня». 

Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту здійснювався прийом 

громадян та підбір кандидатур з числа дітей пільгових категорій Дніпровського 

району міста Києва, які бажають направити дитину на оздоровлення. Станом на 

01.07.2017 р., відповідно до розподілу путівок Управління сім’ї, молоді та 

спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської 

державної адміністрації, на оздоровлення направлено 94 дітей пільгових 

категорій Дніпровського району м. Києва до Українського дитячого центру 

«Молода гвардія» (м. Одеса)  та Державного підприємства України 

«Міжнародний дитячий центр «Артек» в Пуща-Водиця та інших позаміських 

таборах оздоровлення та відпочинку. 

Протягом І півріччя 2017 року комісією при відділі у справах сім’ї, 

молоді та спорту з присвоєння спортивних розрядів присвоєно ІІ та ІІІ розряди 

430 спортсменам району. 

За звітний період до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту звернулись:  

- на особистому прийомі начальника відділу - 20 осіб; 

- з приводу оздоровлення та відпочинку дітей – 350 осіб; 

- щодо отримання та подовження терміну дії посвідчень (довідок) для 

батьків багатодітної сім’ї – 206 осіб;  

- щодо довідок про не отримання посвідчення багатодітних сімей – 28 

осіб. 

Крім того, за звітний період відділом у справах сім’ї, молоді та спорту 

розглянуто та опрацьовано  звернення, що надійшли до Комунальної бюджетної 

установи «Контактний центр міста Києва» та Дніпровської районної державної 

адміністрації, з них:  

- від громадян – 15 звернень; 

- від громадських організацій та установ – 27 звернень; 

-  від депутатів різних рівнів - 8 звернень. 

Всі звернення опрацьовані по суті питання. 

Станом на 01.07.2017 року відділом зареєстровано 702 вхідних 

документів. Кількість вихідних документів становить 184 (без врахування 

документів, які реєструються відділом контролю райдержадміністрації). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


