
Інформація
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

до звіту про хід виконання Міської комплексної цільової програми
«Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки

за 9 місяців 2021 року 

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми: 
 Кількість заходів програми, од. 

                 Всього            Виконаних          Невиконаних

Відсоток 
виконання 
заходів, %

Відділ молоді та спорту ШРДА (Календарний план фізкультурно-оздоровчих та 
спортивно-масових заходів у Шевченківському районі м. Києва на 2021 рік, забезпечення 
діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх» та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення району, КПКВ 4915061

41 28 13 68,3
Відділ молоді та спорту ШРДА (Календарний план заходів відділу молоді та спорту 

Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації на 2021 рік, КПКВ 4913133 
«Інші заходи та заклади молодіжної політики»

10 6 4 60,0
 
1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів 
У 2021 році виконано такі вагомі фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи:
- відкритий районний турнір «Скандинавська хода – 1 миля»;
- велоперегони «Котигорошки» та велоперегони «Ми – чемпіони» для дітей віком від 4 

до 14 років;
- спортивний фестиваль для осіб з інвалідністю «ГРАЄМО РАЗОМ»;
- фізкультурно-масові заходи за місцем проживання «»Сирецький «Олімп»;
- заходи до Дня Києва, Дня незалежності та Дня прапора, Міжнародного олімпійського 

дня, Всесвітнього дня дитячого футболу, Дня фізичної культури і спорту, відкритий районний 
турнір з мініфутболу серед дворових команд дітей та підлітків, дитячі турніри з футболу, 
майстер-класи з видів спорту;

- з 24 липня по 8 серпня 2021 року на території Шевченківського району міста Києва у 
«Сирецькому парку» (вул. Парково-Сирецька, 2-а) поряд зі спортивними майданчиками 
організовано фан-зону для підтримки українських спортсменів - учасників ХХХІІ Олімпійських 
ігор. Організовано та проведено більше 30-ти майстер-класів, показових виступів і відкритих 
тренувань з різних видів спорту;

- взято участь у Спартакіаді серед збірних команд державних службовців, де команда 
Шевченківської РДА посіла ІІІ загальнокомандне місце.

Протягом звітного періоду 2021 року виконано такі вагомі молодіжні заходи:
- в межах фестивалю «Пам'ять - енергія вічності» 20-21.02.2021 проведено акцію «Запали 

свічку» до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, в якій брали участь понад 70 осіб;
- молодіжний районний проєкт «Бути лідером – це круто!» (30 осіб);
- культурологічна акція до Дня молоді (100 осіб);
- молодіжна конференція (10 осіб);
- військово-патріотична гра «Захисник України» (100 осіб)

Додатково проведено 2 заходи:
- 16.03.2021 спільно з КПДЮ та ІТА «ЮН-ПРЕС», у національній бібліотеці України для 

дітей, проведено квест для дітей молодшого шкільного віку «Від Шевченківського слова – до 
сучасної літератури»;

- 17.01-07.02.2021 гра-вікторина до Дня Соборності України «Любіть Україну!», захід 
організовано спільно з Київським міським палацом для дітей та юнацтва. Завдання онлайн-
вікторини виконували 34 юних учасника з Києва та столичної області. 



1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів 
Протягом звітного періоду виконані усі заплановані заходи з дотриманням карантинних 

обмежень. Проведення інших заходів заплановано у ІV кварталі 2021 року відповідно до 
затверджених календарних планів.

2. Оцінка ефективності виконання 
                 Результативні показники Індикатори програми

Кількість результативних 
показників, од.

Кількість індикаторів 
програм, од

Всь
ого

Викона
них

Не 
викона

них

Відсоток 
виконання 
результати

вних
показників, 

%
Всього Досягну

тих

Не 
досягну

тих

Відсоток 
досягнутих 
індикаторів
програми

%
41 28 13 68,3 - - - -
10 6 4 60,0 - - - -

Плановий загальний обсяг фінансових ресурсів на реалізацію відділом молоді та спорту 
Шевченківської РДА заходів Програми за рахунок коштів бюджету міста Києва в 2021 році 
становить 2 383,0 тис. гривень, у т.ч.:

- МЦП підтримки молоді передбачено 100,0  тис. грн;
- МЦП «Київ спортивний: на 2019 – 2021 роки» 2 283,0 тис. грн, у т.ч на проведення  

фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів передбачено 650,0 тис. грн та 
реалізація 1 громадського проєкту «Snegfest» - зимовий молодіжний фестиваль спортивного, 
активного та музичного відпочинку», у грудні 2021 року (на загальну суму 1 633,00 тис. грн).

На реалізацію заходів МЦП підтримки молоді передбачено 100,0  тис. грн (10 заходів, 
930 учасників), фактичне виконання за звітній період становить 26,592 тис. грн, що складає 
26,6% виконання МЦП підтримки молоді. 

Відповідно до календарного плану реалізації проєктів та проведення заходів з питань 
молоді у Шевченківському районі м. Києва у 2021 році проведено 6 заходів за планом 
(410 осіб) та 2 заходи позапланово (44 особи).

На реалізацію заходів МЦП «Київ спортивний: на 2019 – 2021 роки» на 2021 рік без 
виконання громадських проєктів передбачено 650,0 тис. грн (40 заходів, 7000 учасників), 
фактично проведено 28 заходів (8934 осіб) та виконання за звітний період станом на 01.10.2021 
становить 342,1 тис. грн (52,6%)

Дитячо-юнацький та резервний спорт 
У комунальній власності Шевченківського району в підпорядкуванні районного 

управління освіти перебувають 4 дитячо-юнацькі спортивні школи (СДЮШОР №6, 
ДЮСШ №7, СДЮШОР №20, ДЮСШ №24) 

На функціонування та розвиток  дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунальної 
власності територіальної громади м. Києва та відкриття нових  відділень з видів спорту в 
2021 році з бюджету міста передбачено 11 551,8 тис. грн, фактичне фінансування станом на 
01.10.2021 – 6181,42 тис. грн з бюджету міста Києва, що становить 53,5% виконання.

Розвиток спортивної інфраструктури
На забезпечення розвитку та утримання  спортивних споруд комунальної власності 

територіальної громади міста Києва (КП «СТАРТ») передбачено 6 661,5 тис.грн, фактично 
профінансовано станом на 15.09.2021 – 4841,35 тис. грн, що становить 73% виконання.

Будівництво та реконструкція спортивних споруд
Згідно з показниками паспорту бюджетної програми на 2021 рік комунальному 

підприємству «Спортивний комплекс «Старт» було виділено з бюджету міста Києва за КПКВ: 
4917340 Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури 
- 1 000,0 тис. грн. Фінансування не надходило.



Оздоровлення та відпочинок дітей м. Києва 
Підбір і направлення на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, здійснюються структурними підрозділами Шевченківської 
районної в місті Києві державної адміністрації за кошти державного бюджету та бюджету міста 
Києва. 

На виконання Програми, за рахунок коштів бюджету міста Києва, в 2021 році 
заплановано охопити оздоровленням та відпочинком орієнтовно 350 дітей пільгових категорій 
у разі зняття карантинних обмежень.

Станом на 01.09.2021 структурними підрозділами Шевченківської РДА на оздоровлення 
та відпочинок направлено 515 дітей, що становить 147 % від запланованої кількості дітей. У 
т.ч. відділом молоді та спорту за квотами Департаменту молоді та спорту Київської міської 
державної адміністрації до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на оздоровлення та 
відпочинок направлено 330 дітей (64,0% від загальної кількості оздоровлених).

Крім того, у КП «ДОТ «Зачарована долина Шевченківського району м. Києва» протягом 
літнього періоду оздоровлено 500 дітей пільгових категорій міста Києва, з них 119 дітей із 
Шевченківського району міста (24% від кількості оздоровлених дітей у закладі).

На капітальний ремонт  та  благоустрій територій  комунального підприємства "Дитячий 
оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва" (Закарпатська 
область, Іршавський район,  с. Осій), шляхом надання фінансової підтримки з бюджету міста 
передбачено 4200,00 тис. грн, фактичне фінансування складає 2170,52 тис. грн, що становить 
51,7% виконання.

На будівництво будівлі спального корпусу комунального підприємства "Дитячий 
оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва" з бюджету міста 
передбачено 12530,00 тис. грн, фактичне фінансування складає 11597,01 тис. грн, що становить 
92,6% виконання.

Обґрунтування причин невиконання заходів програми. 
З 20.03.2021 діє заборона та обмеження щодо проведення заходів у зв’язку зі 

встановленням карантину на території України.

Начальник відділу                                                          Ольга ВЯЗІНА


