
Протокол  

проведення громадських обговорень з формування календарного плану 

спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів  

(спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи) Департаменту молоді 

та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) на 2022 рік 

  

16 вересня 2021 року, 10.00 

м. Київ, Хрещатик,10 I HUB 

 

Присутні: Ю. Хан, В. Видиш, С. Сирота,  Л. Олійник,  І. Кузнєцова,  

В. Петриченко, М. Бобовик,  Д. Черницький, І. Токаренко, О. Чекулаєв, 

А.Даниленко, І. Третяк, І. Крицак,  В. Гончарук, С. Величко, І. Алексеєнко,  

Є. Уманський, П. Годинський, О. Чекулаєв,  Ю. Подлесний, О. Гоцуляк,  

В. Сулон, О. Чекулаєв, Т. Хадер, С. Харченко, О. Кузьмич, В. Чхало, А. Скиба, 

О. Чапига, М. Ковтуненко, Є. Донцов. 

 

      Вступне слово:  (Видиш В. М.)   

Доповідь, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів ід 03 листопада 

2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 квітня 2019 р. № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 3 листопада 2010 р. № 996»), Бюджетного регламенту Київської 

міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від  07 липня 2016 

року № 579/579 (у редакції рішення Київської міської ради від 16 травня 2019 

року № 903/7559), п.7 протоколу доручень № 42 від 20 липня 2021 року та 

Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 щодо проведення спортивних 

змагань, масових заходів, фізкультурно-оздоровчих заходів та з метою 

визначення пріоритетності та доцільності реалізації заходів, які планується 

включити до бюджетного запиту та календарного плану спортивних змагань, 

масових заходів та навчально-тренувальних зборів Департаменту молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на 2022 рік проводяться громадські обговорення. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про розгляд пропозицій відділу спортивного резерву, фізкультурно-

масової та оздоровчої роботи щодо проведення спортивно-масових заходів у  

2022 році, які необхідно  включити до календарного плану спортивних змагань, 

масових заходів та навчально-тренувальних зборів (фізкультурно-оздоровча 

робота) Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік (далі-календарний 

план).  

Слухали: Сироту С.А, який презентував спортивно-масові заходи Департаменту 

молоді та спорту, а саме: 

 спортивно-масовий захід «FitGames»,  



 Київську міську спартакіаду серед команд державних службовців,  

 Київську міську спартакіаду серед допризовної молоді,  

 участь збірної команди міста Києва у Всеукраїнській спартакіаді серед 

регіональних збірних команд державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування  

 участь збірної команди міста Києва у Всеукраїнській спартакіаді серед 

допризовної молоді, 

  урочисті заходи до Дня фізичної культури і спорту,  

  підведення підсумків згідно положення про рейтинг з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту. 

 

2. Про розгляд пропозицій громадської організації «ЮА Юнайтед» щодо 

підтримки спортивно-масового заходу «Відкритий фестиваль з брейк-дансу 

«Battle School «Кубок мера 2022», який необхідно включити до календарного 

плану (В. Салун). 

 

3. Про розгляд пропозицій громадської організації «Благодійний фонд 

«Пробіг під каштанами» щодо підтримки благодійно-спортивного заходу 

«Пробіг під каштанами». (І.В. Кузнєцова) 

 

4. Про розгляд пропозиції громадської організації «Спортивний клуб 

боротьби та боксу імені святого Іллі Муромського» щодо підтримки спортивно- 

масового заходу «Боротьба поєднує серця» та «Сніданок з зіркою», який 

необхідно включити до календарного плану. (О. Чекулаєв) 

 

5. Про розгляд пропозицій  КМО ФСТ «Спартак» щодо підтримки 

Київської міської спартакіади «Здоровий киянин» (36 спортивно-масових 

заходів), які необхідно включити до календарного плану. (Петриченко В.П. та 

Токаренко І.О.) 

 

6. Про розгляд пропозицій громадської організації КМ ФСТ «Україна»  

щодо реалізації програми «Здорова нація – здорова Україна» та проведення  

30 спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів з різних видів спорту, 

які необхідно включити  до календарного плану (Бобовик М.І.) 

 

7. Про розгляд пропозиції громадської організації «Благодійного фонду 

«Національна взаємодопомога» щодо підтримки  спортивно-масових заходів з 

«Чемпіонату міста Києва з аматорського волейболу», «Веселі старти», які 

необхідно включити до календарного плану (О.Гоцуляк). 

 

8. Про розгляд пропозицій громадської організації «Всеукраїнський 

Велодень» щодо підтримки масового спортивного заходу «Всеукраїнський 

велодень в місті Києві», який необхідно включити до календарного плану  

(А. Даниленко). 

 

9.  Про розгляд пропозицій громадської організації «Міський спортивний 

клуб «КМ Раннінг Клаб» щодо підтримки спортивно-масового заходу 



«Кольоровий забіг (Сolor Run)», який необхідно включити до календарного 

плану. (І. Крицак)  

 

10. Про розгляд пропозиції громадської організації «Бігова Україна» щодо 

підтримки спортивно-масових заходів «12TH WORK/UA Kyiv Half Marathon», 

Дуатлон, Київська естафета, Sprint triathlon, Olympic triathlon, Kyiv Night Run, 

Акватлон, 70.3 Half Iron, «12TH Wizz Air Kyiv City Marathon», якs необхідно 

включити до календарного плану. (І. Третяк) 

 

11.  Про розгляд пропозицій громадської «Всеукраїнська Асоціація 

Креативних та культурних індустрій»  щодо підтримки фестивалю «Відкритий 

Київський фестиваль з хіп-хопу «Word of Dance Kyiv 2022», який необхідно 

включити до календарного плану. (А.Скиба) 

 

12. Про розгляд пропозиції громадської організації «Українська федерація 

з флорболу»  щодо підтримки спортивно-масових заходів «Відкритий чемпіонат 

Києва з флорболу серед дітей», «Весняний відкритий кубок з аматорського 

флорболу», «Відкритий кубок Києва «Київська осінь», які необхідно включити 

до календарного плану (В.Чхало) 

 

13. Про розгляд пропозиції громадської організації «Федерація  тхеквандо 

(ВТФ) м. Києва щодо підтримки спортивно-масового заходу «Відкритий турнір 

спортивного клубу «Юніор Опен», Відкритий турнір міста Києва з тхеквандо 

(ВТФ) «Новачок», «Відкритий кубок Києва з тхеквандо (ВТФ)», «Відкритий 

кубок «Кубок посла республіки Корея», який необхідно включити до 

календарного плану (Ю.Гутов). 

 

14. Про розгляд пропозиції громадської організації «Здорова нація – 

активна країна» щодо підтримки заходу масовий фізкультурно-оздоровчий  захід 

«Fun Up», який необхідно включити до календарного плану (М. Ковтуненко). 

 

15. Про розгляд пропозиції громадської організації «Федерація 

найсильніших атлетів України і перетягування канатів» щодо підтримки 

спортивно-масових заходів «Сила семи пагорбів», «Матч побратимів», які 

необхідно включити до календарного плану (Д. Киба). 

 

16. Про розгляд пропозицій громадської організації «ВПГО Українська 

федерація армреслінгу» щодо підтримки спортивно-масових заходів  «Kyiv Open 

Cup/spring section», «Kyiv Open Cup/summer section», «Kyiv Open Cup/autumn 

section», «Kyiv Open Cup/winter section FINAL», які необхідно включити до 

календарного плану (О. Кузьмич). 

 

17.  Про розгляд пропозицій громадської організації «Київський міський 

автомотоклуб» щодо підтримки  спортивно-масового заходів «Ралі для жінок 

«Велике жіноче ралі», «Ралі столиця», «Ралі журналістів», «КМАМК вітає 

Україну», які необхідно включити до календарного плану (С. Малик). 

 



18.  Про розгляд пропозицій Апарата Головнокомандувача Збройних Сил 

України щодо підтримки забігу «Український військовий забіг», який необхідно 

включити до календарного плану (І. Кретов). 

 

19. Про розгляд пропозиції громадської організації «ТОВ «Ньюран» щодо 

підтримки спортивно масового забігу «Kyiv Nova Poshta Marathon», який 

необхідно включити до календарного плану (М.Кривенко). 

 

20. Про розгляд пропозиції громадської організації «Український 

гірськолижний клуб» щодо підтримки спортивно-масового заходу 

велосипедного спорту «Київська сотка», який необхідно включити до 

календарного плану (В.Белов). 

 

21. Про розгляд пропозиції громадської організації «ТОВ «ДСТШ 

«Фенікс»» щодо підтримки спортивно-масового заходу «Фестиваль з художньої 

гімнастики «Кубок «Березняків», який необхідно включити до календарного 

плану (О.Чапига). 

 

22. Про розгляд пропозиції громадської організації «ТОП Раннерз» щодо 

підтримки спортивно-масового заходу «Київська десятка», «Київський 

ультрамарафон» «Київський Євро Марафон» («ІV Kyiv Euro Marathon»), які 

необхідно включити до календарного плану. (І.Кретов) 
 

23. Про розгляд пропозицій громадської організації «Асоціація  масового 

футболу м. Києва» щодо проведення спортивно-масових заходів «Чемпіонат 

міста Києва з масового футболу 6х6  1-е коло 2022-2023», «Чемпіонат міста 

Києва з масового футболу 6х6  2-е коло 2021-2022», «Зимовий Кубок міста Києва 

з масового футболу 6х6», «Відкритий Кубок міста Києва з масового футболу 

6х6», «Відкриті змагання на Кубок мера Києва з масового футболу 6х6 серед 

чоловіків», які необхідно включити до календарного плану. (С.Харченко) 
 

24. Про розгляд пропозицій благодійного організації «Благодійний фонд 

«Національна Взаємодопомога» щодо підтримки спортивно-масового заходу 

«Чемпіонат міста Києва зі скейтбордингу», які необхідно включити до 

календарного плану (А. Савченко). 
 

25. Про розгляд пропозицій громадської організації «Федерація міні-

футболу України» щодо підтримки спортивно-масового заходу «WMF World 

Championship Kyiv Open 2022», які необхідно включити до календарного плану 

(Є. Донцов). 

 

26. Підведення підсумків та розподіл заходів на першочергові та 

додаткові заходи та включення їх до календарного плану спортивних 

змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів  на 2022 рік.  

 Сирота С.А. повідомив, що відповідно до Положення про відділ 

спортивного резерву, фізкультурно-масової та оздоровчої роботи управління 

спорту, затвердженого наказом Департаменту молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 



 21 листопада 2018 року № Н-359 та на виконання Міської комплексної цільової 

програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки відділ спортивного 

резерву, фізкультурно-масової та оздоровчої роботи реалізовує заходи по галузі 

«Фізична культура і спорт»  (масові спортивні заходи та фізкультурно-оздоровчі 

заходи) з метою залучення населення до постійних занять фізичною культурою і 

спортом, збереження здоров’я, забезпечення здорового способу життя, та 

активного дозвілля та довголіття населення міста Києва.   

 Враховуючи зазначене, працівниками відділу спортивного резерву, 

фізкультурно-масової та оздоровчої роботи, згідно посадових інструкцій, були 

сформовані пропозиції щодо проведення спортивно-масових заходів  у 2022 році 

та Сирота С.А. - презентував узагальнений перелік заходів, які необхідно 

включити до календарного плану на 2022 рік а саме:  

- Спортивно-масовий захід «FitGames» - 2 000 000,00 

- Київська міська спартакіада серед допризовної молоді – 80 000,00 

- Київська міська спартакіада серед команд державних службовців-100 000,00 

- Участь збірної команди міста Києва у Всеукраїнській спартакіаді серед 

регіональних збірних команд державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування-  400 000,00 

- Участь збірної команди міста Києва у Всеукраїнській спартакіаді серед 

допризовної молоді- 200 000,00 

- Урочисті заходи з нагоди Дня фізичної культури і спорту -320 400,00 

- Про підведення підсумків згідно положення про рейтинг з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту- 300 000,00. 

Згідно поряду денного заслухали пропозиції від громадських організацій 

щодо включення заходів до календарного плану на 2022 рік.  

В ході обговорень прийнято рішення, що до календарного плану 

спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів 

(фізкультурно-оздоровча робота), включити міський захід з велосипедного 

спорту «Київська сотка»,  який традиційно проводиться в місті Києві, враховучи, 

що міжнародні та всеукраїнські змагання проводить Міністерство молоді та 

спорту України (Положення Мінмолодьспорту).  

За підсумками громадських обговорень складається протокол із 

зазначенням переліку пропозицій наданих громадськими організаціями щодо 

включення заходів до проєкту календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів (фізкультурно-оздоровча робота) на 

відповідний бюджетний рік з рекомендованим обсягом їх фінансування. 

 Сирота С.А. зауважив, що розрахунки витрат на проведення заходів на  

2022 рік будуть складені, на підставі нормативних документів по галузі «Фізична 

культура і спорт»: 

законів України: «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 року 

№ 3808-XII (зі змінами та доповненнями), «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями), 

«Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року 

№ 586-XIV (зі змінами та доповненнями), «Про започаткування соціального 

проекту "Активні парки - локації здорової України" від 17 грудня 2020 року  

№ 574/2020; 



  постанов Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2020 року № 1089 

«Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 

2028 року, «Про затвердження Положення про соціальний проект “Активні 

парки - локації здорової України” від 7 квітня 2021 р. № 326,  

розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 травня 2019 року  

№ 305-р «Про підготовку та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» та 

Положення про Всеукраїнську спартакіаду серед регіональних збірних команд 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,  

затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України  від 24 липня  

2019 року № 3799, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня  

2019 року за № 928; 

наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 лютого 2018 № 617 

«Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних 

спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального 

забезпечення їх учасників»,  

Міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» 2019-

2021, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року  

№ 464/6515.)  та проведеного моніторингу цін станом на вересень 2021 року. 

Також, пропозиції щодо проведення спортивно-масових заходів у 2022 

році класифікуються на: 

першочергові заходи - перелік пропозицій, розглянутих під час громадських 

обговорень і рекомендованих для включення до календарного плану на 

відповідний бюджетний рік (далі - першочергові заходи); 

додаткові заходи - перелік пропозицій, розглянутих під час громадських 

обговорень і рекомендованих для включення до календарного плану на 

відповідний бюджетний рік у разі економії бюджетних коштів або збільшення 

обсягу фінансування по галузі «Фізична культура і спорт» (далі - додаткові 

заходи). 

Враховуючи зазначене, визначити першочергові заходи, які необхідно 

включити до календарного плану на 2022 рік, що реалізовуються відділом 

спортивного резерву, фізкультурно-масової та оздоровчої роботи на загальну 

суму 8 700 000,00 грн, а саме: 

Першочергові заходи 

 

Назва заходу Всього, грн 

спортивно-масовий захід «12TH WORK/UA Kyiv Half 

Marathon»  
100 000,00 

спортивно-масовий захід «12TH Wizz Air Kyiv City Marathon»  100 000,00 

спортивно-масовий захід «Кольоровий забіг (Сolor Run)»  87 000,00 

спортивно-масового заходу «Відкритий фестиваль з брейк-

дансу «Battle School «Кубок мера 2022»  

 

694 000,00 

 

 благодійно-спортивного заходу «Пробіг під каштанами»  500 000,00 



спортивно-масовий захід «Сніданок з зіркою»  300 000,00 

спортивно-масовий захід «Веселі старти»  50 000,00 

 спортивно-масовий захід «Всеукраїнський велодень в місті 

Києві»  
500 000,00 

спортивно-масовий захід «Відкритий Київський фестиваль з 

хіп-хопу «Word of Dance Kyiv 2022» 
800 000,00 

спортивно-масових захід «Відкритий чемпіонат Києва з 

флорболу серед дітей»  
22 500,00 

масовий фізкультурно-оздоровчий  захід «Fun Up» 300 000,00 

масовий спортивний захід «Сила семи пагорбів»  500 000,00 

масовий спортивний захід «Матч побратимів»  400 000,00 

спортивно-масовий захід з велосипедного спорту  «Київська 

сотка» 
150 000,00 

спортивно-масовий захід «Kyiv Open Cup/spring section»   136 400,00 

спортивно-масовий захід «Kyiv Open Cup/summer section» 109 700,00 

спортивно-масового заходу «Фестиваль з художньої 

гімнастики «Кубок «Березняків»  
350 000,00 

спортивно-масовий захід «WMF World Championship Kyiv 

Open 2022» 
2500 000,00 

забіг «Український військовий забіг» 0,00 

спортивно-масовий захід «Київська десятка»  0,00 

спортивно-масовий захід «Київський ультрамарафон»  0,00 

спортивно-масовий захід «Київський Євро Марафон» («ІV 

Kyiv Euro Marathon») 
0,00 

Київська міська спартакіада серед допризовної молоді 80 000,00 

Київська міська спартакіада серед команд державних 

службовців 
100 000,00 

Участь збірної команди міста Києва у Всеукраїнській 

спартакіаді серед регіональних збірних команд державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  

400 000,00 

Участь збірної команди міста Києва у Всеукраїнській 

спартакіаді серед допризовної молоді 
200 000,00 

Урочисті заходи з нагоди Дня фізичної культури і спорту 320 400,00 

Всього 8 700 000,00 

 

 

 

 

 



та  Додаткові заходи на 2022 рік: 

 

Назва заходу Всього, тис. грн 

спортивно-масовий захід «FitGames»  2000 000,00 

Про підведення підсумків згідно положення про рейтинг з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту 
300 000,00 

Спортивно-масовий захід «Kyiv Open Cup/autumn section» 

  
109 700,00 

Спортивно-масовий захід «Kyiv Open Cup/winter section 

FINAL»  
109 700,00 

Спортивно - масового заходу «Боротьба поєднує серця» 400 000,00 

Спортивно-масовий захід «Ралі для жінок «Велике жіноче 

ралі» 
100 000,00 

Спортивно-масовий захід «Ралі столиця»,  100 000,00 

Спортивно-масовий захід «Ралі журналістів»,  120 000,00 

Спортивно-масовий  захід «КМАМК вітає Україну» 80 000,00 

Спортивно-масовий захід «День Динамо» 0,00 

Спортивно-масовий захід «Відкритий турнір спортивного клубу 

«Юніор Опен»   
32 900,00 

Спортивно-масовий захід «Чемпіонату міста Києва з 

аматорського волейболу»  
250 000,00 

Спортивно-масовий захід «Відкритий турнір міста Києва з 

тхеквандо (ВТФ) «Новачок»   
32 900,00 

Спортивно-масовий захід «Відкритий кубок Києва з 

тхеквандо (ВТФ)» 
110700,00 

Спортивно-масовий захід «Турнір міста Києва серед 

ветеранів АТО по безконтактному регбі» 
29 000,00 

 3 774 900,00 

 

Сирота С.А.,  зазначив, що захід «Київський турнір «Kyiv Open» серед 

дітей, новачків, школярів, кадетів та юніорів з грепплінгу та панкратіону», який 

подала громадська організація «Федерація панкратіону та грепплінгу м. Києва» 

має фінансову підтримку та співпрацює з відділом спорту вищих досягнень. 

 Крім цього, спортивний захід «70.3 Триатлон Кубок Києва» також 

включено до календаря відділу спорту вищих досягнень.  

 Також пропозиції громадської організації «Асоціація  масового футболу 

м. Києва» щодо проведення спортивно-масових заходів «Чемпіонат міста Києва 

з масового футболу 6х6  1-е коло 2022-2023», «Чемпіонат міста Києва з масового 

футболу 6х6  2-е коло 2021-2022», «Зимовий Кубок міста Києва з масового 

футболу 6х6», «Відкритий Кубок міста Києва з масового футболу 6х6», 

«Відкриті змагання на Кубок мера Києва з масового футболу 6х6 серед 

чоловіків» розглянуто та не можуть бути включені до календарного плану , бо 

громадська організація «Асоціація  масового футболу м. Києва», яка 

презентувала зазначені заходи отримує щорічну фінансову підтримку згідно 

Порядку надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським 



організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва на конкурсних 

засадах, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.10.2019 

№17/7590 

27. Начальнику відділу спортивного резерву, фізкультурно-масової та 

оздоровчої роботи на підставі протоколу за результатами громадського 

обговорення сформувати проєкт календарного плану із зазначенням переліку 

основних заходів та рекомендованим обсягом витрат на їх проведення, та подати 

його до управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та 

звітності Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

Директор Департаменту                                                            Юлія ХАН 

 

Заступник директора Департаменту-  

начальник управління спорту                                                  Володимир ВИДИШ 

 

Начальник відділу спортивного резерву,  

фізкультурно-масової та оздоровчої роботи                          Святослав СИРОТА 

 

Секретар             Лариса ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 


