
 
План роботи  

Відділу у справах  сім’ї , молоді  та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  на IV квартал 2017 року 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведення 
Назва заходу 

Відповідальний  

за підготовку 
Примітка 

Організаційна, кадрова та фінансово-господарська робота відділу у справах сім’ї, молоді та спорту 

1. 2 Протягом 

року 

Забезпечувати реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної 

служби. 

Зікеєва С.Г. 

 

 

2. 3 Протягом 

року 

Направляти на підвищення кваліфікації працівників відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту в Київському міському центрі підвищення кваліфікації державних службовців, 

керівників державних підприємств, установ та організацій. 

Ільєнко В.П.  

Зікеєва С.Г. 

 

 

3. 4 Протягом 

року 

Брати участь у роботі комісій та наглядових рад райдержадміністрації: Комісії з питань 

захисту прав дітей; Міжвідомчій координаційно-методичній раді з правової освіти 

населення; Наглядова рада з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та 

використання гуртожитків і при будинкових територій у Дніпровському районі м. Києва 

та ін..  

 

Ільєнко В.П. 

 

4. 5 Протягом 

року 

В межах компетенції брати участь у підготовці проектів розпоряджень голови 

райдержадміністрації за напрямком роботи відділу у справах сім’ї, молоді та спорту. 

Ільєнко В.П.  

5. 6 Протягом 

року 

Забезпечити підготовку проекту річного плану роботи відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту (щоквартальних, щомісячних та щотижневих планів роботи) на 2017 рік. 

Ільєнко В.П.  

6. 7 Протягом 

року 

Проводити апаратні наради відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, за дорученням 

керівництва райдержадміністрації брати участь у засіданнях Колегії 

райдержадміністрації. 

Ільєнко В.П.  

7. 8 Протягом 

року 

Брати участь у роботі та забезпечувати підготовку матеріалів на засідання Колегії 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.  

Ільєнко В.П.  

8. 9 Протягом 

року 

Забезпечувати виконання Указу Президента України від 07.02.08 №109 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», 

проводити роботу з питань ведення діловодства, контролю за виконанням документів 

вищестоящих  органів, службової документації, звернень громадян. 

Ільєнко В.П.  



9. 1

0 

Протягом 

року 

Забезпечувати роботу з контролю за виконанням документів вищестоящих органів, 

службової документації, рішень Колегій райдержадміністрації, Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, доручень голови і 

заступників голови райдержадміністрації. 

Ільєнко В.П.  

10. 1
1 

Відповідно 

графіку  

Проводити особистий прийом громадян (за окремим графіком). Спеціалісти 

відділу 

 

11. 1
2 

Щомісячно  Розглядати питання щодо звернень громадян на апаратних нарадах відділу у справах 

сім’ї, молоді та спорту. 

Ільєнко В.П. 

Якуша О.М. 

 

12. 1
4 

Протягом 

року 

Готувати інформацію для розміщення на офіційному субвеб-сайті органів влади 

Дніпровського району м. Києва та ВЕБ-сайті Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Київської міської державної адміністрації. 

Триліс Б.С.  

13. 1
5 

Протягом 

року 

Підготувати та укласти угоди щодо забезпечення організаційної та фінансово-

господарської роботи відділу у справах сім’ї,  молоді та спорту. 

Ільєнко В.П. 

Панчук О.А. 

 

14. 1
6 

Протягом 

року 

Забезпечувати проведення профілактичні роботи, пов’язані з ремонтом оргтехніки 

безперебійного функціонування комп’ютерної техніки та локальної мережі відділу.  

Ільєнко В.П. 

Панчук О.А. 

Якуша О.М. 

 

15. 1
7 

Протягом 

року 

Забезпечувати виконання кошторису видатків відділу у справах сім’ї, молоді та спорту та 

контроль за виконанням кошторису видатків Дніпровського районного в місті Києві 

Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Дніпровського району м. Києва. 

Панчук О.А.  

16. 1
8 

ІУ квартал  Провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних 

цінностей, грошових коштів та бланків документів суворої звітності відділу у справах 

сім’ї, молоді та спорту. 

Панчук О.А. 

Якуша О.М.  

Триліс Б.С. 

 

17. 1
9 

Протягом 

року 

Нараховувати та перераховувати на карткові рахунки заробітну плату та інші обов’язкові 

платежі. 

Панчук О.А.  

18. 2
0 

Протягом 

року 

Проводити інвентаризацію бланків документів суворої звітності. Панчук О.А.  

Якуша О. М. 

Триліс Б.С. 

 

19. 2
1 

Протягом 

року 

Здійснювати контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення 

документів Дніпровського районного в місті Києві Центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді і Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання 

Дніпровського району м. Києва з використання фонду оплати праці.  

 

Панчук О.А.  



                           

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів 

1. 

 

Протягом 

року, 

відповідно 

запитів 

 

- Про виконання програми економічного та соціального розвитку м. Києва  в межах 

компетенції відділу у справах сім’ї, молоді та спорту. 

- Про виконання програми “Турбота” та заходів з подолання бідності в межах 

компетенції відділу у справах сім’ї, молоді та спорту. 

- Про виконання Міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» 

на 2016-2018 роки.  

- Про виконання постанови Верховної Ради України від 19.10.2016 № 1695-VІІІ «Про 

забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах 

децентралізації влади»  

- Про хід виконання Державної програми підтримки сім’ї. 

- Про хід виконання Державної програми протидії торгівлі людьми. 

- Про хід виконання Державної програми з утвердження гендерної рівності в 

українському суспільстві. 

- Про хід виконання Державної програми розвитку фізичної культури і спорту.  

- Про відпочинок та оздоровлення дітей.  

- Про попередження насильства в сім’ї.  

- Про виконання „Стратегії демографічного розвитку України”.  

- Про результати проведеної роботи щодо реалізації молодіжної та сімейної політики, 

забезпечення соціального захисту сім’ї, дітей та молоді, дотримання гендерної 

рівності, розвитку фізичної культури і спорту. 

- Інші інформаційно-аналітичні матеріали за запитом Дніпровської районної у місті 

Києві державної адміністрації та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Київської міської державної адміністрації. 

 

 

Ільєнко В.П.  

Якуша О. М. 

Зікеєва С.Г.  

Панчук О.А. 

Триліс Б.С. 

Степаненко 

С.М. 

 

Заходи реалізації державної політики щодо сім’ї,  молоді та спорту 

у Дніпровському районі міста Києва 

1.  Протягом року Видача посвідчень/довідок батькам та дітям з багатодітних родин.  Якуша О.М.  

2.  Протягом року Координація реалізації програм та заходів Дніпровського районного в місті Києві Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і Центру по роботі з дітьми та молоддю за 

місцем проживання Дніпровського району м. Києва. 

Ільєнко В.П.  

 

 



3.  За потребою  Здійснення соціального інспектування сімей, де вчинено насильство в сім’ї або існує 

реальна загроза його вчинення (спільно з Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві та 

Дніпровським районним в місті Києві Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді). 

Зікеєва С.Г.  

4.  Протягом року Поновлення банків даних сімей з дітьми наступних категорій: 

• Сімей, де існує загроза вчинення насильства в сім’ї або вчинено насильство.  

• Багатодітних сімей. 

• Кращих родин району. 

• Кращих одиноких батьків та матерів, які самостійно виховують дітей (дитину). 

Якуша О.М. 

 

 

5.  Протягом року 
(за наявністю) 

Розповсюдження поліграфічної продукції щодо пропаганди позитивного іміджу сім’ї та її 

соціальної підтримки, формування національних сімейних цінностей, з питань здорового 

способу життя, збереження репродуктивного здоров’я та відповідального батьківства. 

Якуша О.М. 

Степаненко 

С.М. 

 

6.  Протягом року Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, студентів пільгових категорій під час 

канікул у таборах за межами м. Києва: в УДЦ “Молода гвардія” та інших ДОЗ. 

Координація заходів щодо оздоровлення дітей району структурними підрозділами 

райдержадміністрації. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо проведення 

оздоровчої компанії 2017 року. 

 

Якуша О.М. 

 

7.  Протягом року  

Листопад  

Проведення інформаційно-просвітницької роботи з протидії насильству в сім’ї, зокрема 

реалізація заходів в рамках Національної кампанії “Стоп насильству!”, акції “16 днів 

проти насильства”. 

Зікеєва С.Г. 

Якуша О.М. 

 

8.  Протягом року  

 

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, що спрямовані на формування 

позитивного ставлення суспільства до рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Якуша О.М. 

Зікеєва С.Г. 

 

9.  Протягом року  

 

Проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення щодо 

сучасних проявів торгівлі людьми. 

Зікеєва С.Г.  

10.  Постійно Надання громадським та благодійним організаціям всебічної методичної допомоги та 

підтримки з метою залучення їх до участі у виконанні соціальних програм щодо дітей, 

молоді, сімей та розвитку фізичної культури та спорту.   

Ільєнко В.П. 

Степаненко 

С.М. Триліс 

Б.С. 

 

11.  Постійно Забезпечення у межах своїх повноважень організації і сприяння активізації фізкультурно-

оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, 

розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів. 

Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

Степаненко 

С.М. 

 



12.  Постійно Забезпечення збереження та розвитку мережі (насамперед безкоштовних) спортивних 

секцій, фізкультурно-оздоровчих клубів, спортивних клубів і секцій, підліткових клубів за 

місцем проживання, а також забезпечити пільгове відвідування дітей пільгових категорій 

та дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

 

13.  Постійно Порушення в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, 

працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм 

спортивних звань. 

Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

 

14.  Постійно 
(за вимогою 

Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

КМДА) 

Забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях міського рівня; 

комплектація складу збірних команд району за видами спорту. 

Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

Степаненко 

С.М. 

 

15.  Постійно Контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх 

підпорядкування. 

Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

 

16.  Постійно Контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних 

об’єктів, що належать до сфери управління держадміністрації, та за дотриманням правил 

безпеки під час проведення масових спортивних заходів. 

Триліс Б.С. 

Степаненко 

С.М. 

 

17.  Постійно Сприяння наданню профорієнтаційних послуг випускникам загальноосвітніх навчальних 

закладів, які не працюють та не навчаються,  з метою їх подальшого працевлаштування. 

Якуша О.М. 

 

 

18.  Щоквартально Проведення заходів урочистого вручення паспорту громадянина України особам, які 

одержують його вперше. 

Ільєнко В.П.  

19.  Листопад  Продовження практики відзначення подяками голови Дніпровської районої в м. Києві 

держадміністрації кращим прадставникам молоді району, які успішно навчаються, 

здійснюють наукові дослідження, науково - технічні розробки, мають спортивні чи 

творчі досягнення. 

Ільєнко В.П. 

Якуша О.М. 

 

20.  Листопад Здійснення підбору кандидатур з числа обдарованої молоді району щодо відзначення їх 

разовими премією Кабінету Міністрів України та стипендією Київського міського голови  

за особливі досягнення у робудові України. 

Ільєнко В.П. 

Якуша О.М. 

 

21.  Протягом року Підтримка участі молоді району в районних, міських, Всеукраїнських та Міжнародних 

змаганнях, фестивалях і конкурсах. 

Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

 

22.  Щоквартально Забезпечення виконання Закону України від 15.11.2001 №2789-ІІІ “Про попередження 

насильства в сім’ї”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 616 “Про 

затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або 

його реальну загрозу”.  

Зікеєва С.Г. 

Якуша О.М. 

 



23.  Протягом року Організація вивчення матеріально-побутових умов багатодітних родин для надання їм 

соціальної допомоги (спільно з ЦСССДМ).  

Якуша О. М.  

24.  Протягом року 
(за окремими 

угодами з ГО 

відповідного 

напрямку) 

Сприяння популяризації здоровому способу життя та подоланню стану суспільної 

байдужості до здоров’я нації, а саме: реалізація профілактичних програм та заходів, 

спрямованих на формування відповідальної і безпечної статевої поведінки дітей та 

підлітків в умовах епідемії ВІЛ-інфекції. 

Триліс Б.С. 

Степаненко 

С.М. 

 

25.  Протягом року Інформаційно-методична підтримка мережі підліткових клубів за місцем проживання. Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

 

Районні заходи з питань сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 

Заходи з питань сім’ї та молоді 

1.  Листопад  Відзначення у Дніпровському районі м. Києва Дня студента. Ільєнко В.П. 

Якуша О.М. 

 

2.  Протягом року Організація та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів щодо профілактики 

негативних явищ у молодіжному середовищі.  

Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

Зікеєва С.Г. 

 

3.  Протягом року Реалізація заходів Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції “Відповідальність 

починається з мене”. 

Якуша О.М.  

4.  

 

Протягом 

року, листопад 

Реалізація заходів в рамках Національної кампанії “Стоп насильству!”, акції “16 днів 

проти насильства”. 

Зікеєва С.Г. 

Якуша О.М. 

 

5.  Протягом року Організація та проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності 

населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми. 

Зікеєва С.Г. 

 

 

Заходи фізичної культури та спорту 

1.  протягом 

 Х та ХІ 

місяців 

Змагання за програмою ХVІ Спартакіади студентської молоді Дніпровського р-ну Києва Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

 

 

2.  протягом навч. 

року 
Спартакіада учнівської молоді Дніпровського району м. Києва. Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

 

 

3.  жовтень Осіння першість Дніпровського району м. Києва з кіокушинкай карате. Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

 

 



4.  жовтень Відкрита першість Дніпровського району м. Києва з волейболу. Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

 

 

5.  листопад Відкрита першість  Дніпровського району м. Києва з боротьби дзюдо. Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

 

 

6.  листопад Легкоатлетичний пробіг «Дніпровська десятка» Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

 

 

7.  листопад Турнір з баскетболу “Золоте кільце”. Ільєнко В.П 

Триліс Б.С. 

 

 

 

8.  грудень VІ  турнір з міні-футболу на Кубок “Захисник України”. Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

 

 

9.  грудень Районні змагання з плавання “Золоті рибки”. Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

 

 

10.  грудень Відкрита першість Дніпровського району м. Києва з шахів серед дітей шкільного віку. Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

 

 

11.  грудень Легкоатлетичні змагання “Старти юних”. Ільєнко В.П. 

Триліс Б.С. 

 

 

 

 

 

 


