Додаток
до Рішення № 4 Громадської ради
при Дніпровській районній в місті Києві
державній адміністрації
Протокол № 6 від 04 грудня 2019 року

Інформація
«Про стан та розвиток фізичної культури та спорту у Дніпровському
районі м. Києва. Проблеми. Досягнення. Плани.»
Спортивне життя Дніпровського району досить змістовне та
різноманітне.
Згідно державних статистичних звітів в районі культивується
близько 50 видів спорту. Тож кожен бажаючий може обрати для себе той вид,
який йому до вподоби. Збережено мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
засновником і власником яких є Дніпровська районна в місті Києві державна
адміністрація, це ДЮСШ №№ 3,10,16 та 21, в яких є відділення баскетболу,
волейболу, гандболу, футболу, боксу, боротьби, плавання, легкої атлетики,
настільного тенісу, художньої гімнастики, шахів, фехтування, нещодавно
відкрилось ще й відділення водного поло та черліденгу. Загальна кількість
вихованців близько 3,5 тисяч. Заняття безкоштовні. Крім того, Дніпровську
прописку мають ще вісім ДЮСШ різної форми власності («Славутич»,
«Буревісник», «Київ», «Віраж», «Сузір'я», «Старт», «Юніор спорт» та Школа
вищої спортивної майстерності). В районі також понад 50 спортивних клубів,
з яких 13 комунальної форми власності, що входять до мережі клубів Центру
по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання і, що варто відзначити,
це число залишається сталим вже багато років, незважаючи на всі фінансовоекономічні труднощі. За останні роки відремонтовано 16 клубів Центру
(всього 30 разом з художньо-естетичними) на суму понад 7 млн. грн. і у 2020
ця робота буде продовжена, буде відремонтовано 5 клубів на суму 880 тис.
грн. На сьогодні в клубах займається понад 2 600 вихованців, зокрема, у
спортивних 979, з них 826 відвідують безкоштовно, 127 - пільгових категорій.
Взагалі до послуг любителів спорту в районі – 609 спортивних об’єктів,
серед яких: 3 стадіони, 9 басейнів (один додався в 2015 році, ще один у 2019),
344 площинні спортивні споруди, 9 тенісних кортів (три нові), 72 криті
спортивні зали, 3 веслувальні бази, 2 льодові арени, легкоатлетичний манеж
(04.12.2019 відкрився після реконструкції) та інше.
Звичайно не всі об’єкти знаходяться у належному технічному стані,
проте за останні роки в цьому напрямку зроблено досить багато. Так лише у
2018-2019 роках капітально відремонтовано 12 прибудинкових спортивних
майданчиків на загальну суму 7,5 млн. грн., 8 шкільних (близько 6 млн. грн.),
крім того у школах збудовано 11 футбольних майданчиків 42х22м вартістю

1,5 млн. грн. кожний та триває реконструкція стадіону СШ № 4 вул.
Стальського, 26Б вартістю 32 млн. грн. До цього слід додати реконструкцію
спортивних об’єктів, які перебувають у комунальній власності міста, а саме:
стадіону «Русанівець» бульвар Шамо, 10, (завершено), легкоатлетичного
манежу просп. Тичини, 18 (завершено), Льодової арени вул. Шалетт, 6
(триває), та Фізкультурно-оздоровчий комплекс вул. Райдужна, 33А (триває),
Місто Спорту в Гідропарку.
З метою залучення до фізичної культури і спорту та здорового способу
життя мешканців різних вікових груп, від дітей молодшого шкільного до
людей поважного віку, відновлено традиційні та започатковано ряд нових
районних спортивних змагань та фізкультурно-оздоровчих заходів. Зокрема:
- Щорічна Спартакіада школярів району, до програми якої входять 16
видів спорту;
- Спартакіада студентської молоді:
цього навчального року буде
проводитись в 18-й раз. До програми включено 5 види спорту, участь
беруть 6 ВУЗів;
- Щорічний легкоатлетичний пробіг «Дніпровська десятка» проводиться
в парку «Перемога»;
- Відкритий турнір з боксу «Дзвони Чорнобиля»;
- Футбольний турнір на кубок «Захисник України», проводиться 8-й раз
серед команд установ та організацій (управління поліції, освіти, ДСНС,
вч 0525, райсуд, ДРДА);
- Відкриті першості Дніпровського району з гандболу, волейболу,
баскетболу, шахів та інших видів спорту;
Загалом у районних спортивно-масових заходах щорічно беруть участь
понад 12 тис. осіб різного віку, а фізкультурно-оздоровчою роботою,
включаючи уроки та заняття з фізичного виховання, охоплено близько 60 тис.
мешканців району.
Проблеми. 1. Значна кількість спортивних споруд (зокрема
прибудинкових майданчиків) знаходяться в неналежному технічному стані.
2. Відсутність в районі басейнів та фізкультурно-оздоровчих комплексів
(ФОКів) комунальної форми власності, що ускладнює задоволення потреб
мешканців району, особливо дорослих, у заняттях спортом, зокрема ігровими
видами.
3. Відсутність у дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) власних
спортивних баз для проведення навчально-тренувального процесу. (Вимушені
здійснювати його у спортивних залах загальноосвітніх навчальних закладів.)
Досягнення.

За три останні роки тренерами зазначених чотирьох дитячо-юнацьких
спортивних шкіл підготовлено:
158 - кандидатів у майстри спорту України;
25 - майстрів спорту України;
3 - майстрів спорту України міжнародного класу;
Дві вихованки районної ДЮСШ № 16 Ірина Геращенко (10 місце) та
Юлія Левченко брали участь у ХХХІ літній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро, срібні
призери Чемпіонатів Світу з легкої атлетики
Плани. Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на 2020
рік передбачено кошти на ремонт
стадіонів «Дніпровець» (проектна
документація) та СШ № 4 (вул. Стальського, 26 Б), Фізкультурно-оздоровчий
комплекс на вул. Райдужній, 33А, низки шкільних та прибудинкових
спортивних майданчиків та інших спортивних об’єктів.
Введення їх в експлуатацію дозволить залучити до занять фізичною
культурою і спортом ще більшу кількість мешканців населення.

Начальник відділу молоді та спорту

Василь ІЛЬЄНКО

