
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Перший заступник голови 

Печерської районної 

в місті Києві державної 

адміністрації 

 

____________Павло БАБІЙ 

 

П Л А Н 

роботи  відділу молоді та спорту 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

на 2019 рік 

 

№ 

з/п 
Організаційна робота термін 

І. Організаційна робота з питань фізичної культури та спорту 

1. Залучення колективів різновідомчих  закладів фізичної культури 

та спорту до участі у масових спортивних заходах району 

січень - 

грудень 

2. Організація та впровадження сучасних форм дозвілля молоді у 

місцях масового відпочинку з використанням різних засобів 

фізичного виховання та спорту 

протягом 

року 

3. Проведення обстежень існуючої мережі фізкультурно-оздоровчих 

закладів , як одного із основних осередків залучення дітей та 

підлітків до здорового дозвілля, профілактики правопорушень, 

недопущення їх перепрофілювання 

протягом 

року 

4. Проведення нарад з керівниками кафедр фізичного виховання 

вищих навчальних закладів району з питань проведення масових 

спортивних заходів 

протягом 

року 

5. Проведення семінарів - нарад з фізкультурним активом району, 

надання методичної допомоги 

протягом 

року 

6. Проведення нарад з керівниками різновідомчих установ фізичної 

культури та спорту з питань проведення районних масових 

спортивних заходів для дітей, молоді та населення району 

протягом 

року  

7.  Надання організаційно-методичної допомоги колективам 

фізкультури в організації спортивно-масових заходів 

січень - 

грудень 

8. Забезпечення підготовки збірних команд району для участі у 

міських спортивних змаганнях 

березень - 

листопад 

9. Проведення наради з керівниками різновідомчих фізкультурно-

спортивних установ району з питань підготовки річного 

статистичного звіту по фізичній культурі і спорту 

грудень 

10. Організація роботи комісії щодо атестації дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

протягом 

року 



11. Організація роботи щодо присвоєння спортсменам дитячо-

юнацьких спортивних шкіл ІІ та ІІІ розряду 

протягом 

року 

12. Організація та проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення 

Травень-

грудень 

ІІ. Робота по виконанню державної молодіжної політики 

1. Співпраця з молодіжними громадськими організаціями та 

залучення їх до реалізації молодіжної політики в районі 

протягом 

року 

2.  Підтримка талановитої та обдарованої молоді, молодіжних 

ініціатив 

протягом 

року 

3. Залучення молоді до участі у міському конкурсі бізнес-планів 

молодих підприємців та студентів вищих навчальних закладів 

І півріччя 

4. Пропаганда здорового способу життя  протягом 

року 

5. Координація роботи відповідних відділів та служб районної 

державної адміністрації щодо національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

протягом 

року 

6. Забезпечення організаційної інформаційно-методичної підтримки 

органів студентського самоврядування вищих навчальних 

закладів району 

протягом 

року 

7. Організація змістовного дозвілля молоді протягом 

року 

8. Проведення обстежень умов проживання у студентських 

гуртожитках 

протягом 

року 

7. Організація та проведення оздоровчої кампанії  протягом 

року 

ОСНОВНІ  ЗАХОДИ: 

І. Фізична культура і спорт 

1. Проведення спартакіади серед школярів протягом 

року 

2. Спартакіада «Здоров’я» серед професорсько-викладацького 

складу вищих навчальних закладів  

січень - 

березень 

3. Спартакіада «Під золотими куполами Печерська» серед студентів 

коледжів та технікумів  

січень - 

травень 

4. Спартакіада «Під золотими куполами Печерська» серед студентів 

вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації  

січень - 

травень 

5. Проведення змагань зі стрільби лютий, 

жовтень 

6. Спартакіада державних службовців лютий - 

травень 

7. Заходи з метою проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення 

Травень-

листопад 



7. Змагання з футболу на Кубок голови Печерського району квітень - 

травень 

8. Спартакіада допризовної молоді квітень - 

травень 

9. Спартакіада серед вчителів загальноосвітніх шкіл району  вересень - 

жовтень 

10. Змагання з боротьби самбо вересень -  

грудень 

11. Організація та проведення масових заходів, присвячених Дню 

Незалежності України. 

Серпень 

12. Комплекс заходів, присвячених Дню фізичної культури та спорту 

України 

Вересень 

13. Змагання зі спортивних танців  протягом 

року 

14. Проведення змагань до Всесвітнього Дня Туризму вересень 

15. Змагання з шахів Лютий, 

грудень 

16. Змагання з плавання  грудень 

17. Змагання з фехтування квітень, 

грудень 

18. Змагання з футзалу «Ліга Печерська» протягом 

року 

19. Змагання до Дня Збройних сил України листопад-

грудень 

ІІ. Молодіжна політика 

1. Залучення молоді до участі у заходах із національно-
патріотичного виховання  

протягом 

року 

2. Молодіжна акція “Молодь обирає здоров’я” лютий 

3. Відбір кандидатур та формування пакетів документів на здобуття 

премій Київського міського голови та Кабінету міністрів України 

Січень, 

лютий 

5. Проведення інтелектуальної гри „Брейн-ринг” серед студентів 

вищих навчальних закладів  

квітень 

6. Формування у молоді свідомого ставлення до здорового способу 

життя та здоров’я 

Протягом 

року 

7. Проведення конкурсу на кращий гуртожиток вищих навчальних 

закладів Печерського району 

жовтень 

8. Організація культурно-масових заходів спільно зі студентськими 

клубами вищих навчальних закладів 

протягом 

року 

9. Залучення молоді до районних заходів Протягом 

року 

 

 

Начальник      Оксана КУДРЯВЦЕВА  
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09.01.2019 № ________________ 

 Печерська районна в місті Києві 

державна адміністрація 

Організаційний відділ 

Начальникові відділу 

К. БІЛОВІЙ 

  

     На виконання доручення відділ молоді та спорту надає інформацію на 

2019 рік:  
№ 

з/п 
Організаційна робота термін 

І. Організаційна робота з питань фізичної культури та спорту 

1. Залучення колективів різновідомчих  закладів фізичної культури та 

спорту до участі у масових спортивних заходах району 

січень - 

грудень 

2. Організація та впровадження сучасних форм дозвілля молоді у 

місцях масового відпочинку з використанням різних засобів 

фізичного виховання та спорту 

протягом 

року 

3. Проведення обстежень існуючої мережі фізкультурно-оздоровчих 

закладів , як одного із основних осередків залучення дітей та 

підлітків до здорового дозвілля, профілактики правопорушень, 

недопущення їх перепрофілювання 

протягом 

року 

4. Проведення нарад з керівниками кафедр фізичного виховання 

вищих навчальних закладів району з питань проведення масових 

спортивних заходів 

протягом 

року 

5. Проведення семінарів - нарад з фізкультурним активом району, 

надання методичної допомоги 

протягом 

року 

6. Проведення нарад з керівниками різновідомчих установ фізичної 

культури та спорту з питань проведення районних масових 

спортивних заходів для дітей, молоді та населення району 

протягом 

року  

7.  Надання організаційно-методичної допомоги колективам 

фізкультури в організації спортивно-масових заходів 

січень - 

грудень 

8. Забезпечення підготовки збірних команд району для участі у 

міських спортивних змаганнях 

березень - 

листопад 

9. Проведення наради з керівниками різновідомчих фізкультурно-

спортивних установ району з питань підготовки річного 

статистичного звіту по фізичній культурі і спорту 

грудень 

mailto:molodpech@ukr.net


10. Організація роботи комісії щодо атестації дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

протягом 

року 

11. Організація роботи щодо присвоєння спортсменам дитячо-

юнацьких спортивних шкіл ІІ та ІІІ розряду 

протягом 

року 

12. Організація та проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення 

Травень-

грудень 

ІІ. Робота по виконанню державної молодіжної політики 

1. Співпраця з молодіжними громадськими організаціями та залучення 

їх до реалізації молодіжної політики в районі 

протягом 

року 

2.  Підтримка талановитої та обдарованої молоді, молодіжних ініціатив протягом 

року 

3. Залучення молоді до участі у міському конкурсі бізнес-планів 

молодих підприємців та студентів вищих навчальних закладів 

І півріччя 

4. Пропаганда здорового способу життя  протягом 

року 

5. Координація роботи відповідних відділів та служб районної 

державної адміністрації щодо національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді 

протягом 

року 

6. Забезпечення організаційної інформаційно-методичної підтримки 

органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів 

району 

протягом 

року 

7. Організація змістовного дозвілля молоді протягом 

року 

8. Проведення обстежень умов проживання у студентських 

гуртожитках 

протягом 

року 

7. Організація та проведення оздоровчої кампанії  протягом 

року 

ОСНОВНІ  ЗАХОДИ: 

І. Фізична культура і спорт 

1. Проведення спартакіади серед школярів протягом 

року 

2. Спартакіада «Здоров’я» серед професорсько-викладацького складу 

вищих навчальних закладів  

січень - 

березень 

3. Спартакіада «Під золотими куполами Печерська» серед студентів 

коледжів та технікумів  

січень - 

травень 

4. Спартакіада «Під золотими куполами Печерська» серед студентів 

вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації  

січень - 

травень 

5. Проведення змагань зі стрільби лютий, 

жовтень 

6. Спартакіада державних службовців лютий - 

травень 

7. Заходи з метою проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення 

Травень-

листопад 

7. Змагання з футболу на Кубок голови Печерського району квітень - 

травень 



8. Спартакіада допризовної молоді квітень - 

травень 

9. Спартакіада серед вчителів загальноосвітніх шкіл району  вересень - 

жовтень 

10. Змагання з боротьби самбо вересень -  

грудень 

11. Організація та проведення масових заходів, присвячених Дню 

Незалежності України. 

Серпень 

12. Комплекс заходів, присвячених Дню фізичної культури та спорту 

України 

Вересень 

13. Змагання зі спортивних танців  протягом 

року 

14. Проведення змагань до Всесвітнього Дня Туризму вересень 

15. Змагання з шахів Лютий, 

грудень 

16. Змагання з плавання  грудень 

17. Змагання з фехтування квітень, 

грудень 

18. Змагання з футзалу «Ліга Печерська» протягом 

року 

19. Змагання до Дня Збройних сил України листопад-

грудень 

ІІ. Молодіжна політика 

1. Залучення молоді до участі у заходах із національно-
патріотичного виховання  

протягом 

року 

2. Молодіжна акція “Молодь обирає здоров’я” лютий 

3. Відбір кандидатур та формування пакетів документів на здобуття 

премій Київського міського голови та Кабінету міністрів України 

Січень, 

лютий 

5. Проведення інтелектуальної гри „Брейн-ринг” серед студентів 

вищих навчальних закладів  

квітень 

6. Формування у молоді свідомого ставлення до здорового способу 

життя та здоров’я 

Протягом 

року 

7. Проведення конкурсу на кращий гуртожиток вищих навчальних 

закладів Печерського району 

жовтень 

8. Організація культурно-масових заходів спільно зі студентськими 

клубами вищих навчальних закладів 

протягом 

року 

9. Залучення молоді до районних заходів Протягом 

року 

 

 

Начальник відділу      Оксана КУДРЯВЦЕВА  

 


