
 

Звіт 
про роботу відділу у справах сім’ї, молоді та спорту 

Лиманської міської ради у 2017-й році. 
 

Інформація про розвиток фізичної культури та спорту за 2017 рік. 
 

          Робота по розвитку фізичної культури та спорту  на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади (далі - ОТГ) проводилася в 2017 році  відділом у 

справах сім’ї, молоді та спорту разом з усіма задіяними організаціями через 

систему відділень дитячо-юнацької спортивної школи (культивувалося 13 видів 

спорту) із залученням обласних спортивних шкіл з видів спорту, ФСК 

«Локомотив» м. Лиман, клубів та федерацій, фізкультурно-спортивного товариства 

«Колос», вчителів фізкультури закладів освіти та громадських активістів. 
В 2017 році на території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

працювали 65 працівників сфери фізичної культури та спорту, в тому числі 16 

жінок, мають спеціальну вищу освіту з фізичної культури та спорту – 47. 
  В 2017 році з нагоди святкування 85 річниці Донецької області, за ініціативи 

голови облдержадміністрації на території Лиманської ОТГ на базі загальноосвітніх 

шкіл встановлені 7 спортивних майданчиків  з тренажерним обладнанням,  2 

майданчика зі штучним  покриттям  розміром 42х22 м.  
Спортивні споруди з незавершеним будівництвом: запасне футбольне поле з 

синтетичним покриттям на базі фізкультурно-спортивного клубу «Локомотив» м. 

Лиман (м. Лиман, вул. К. Гасієва, 23 А), майданчик зі штучним покриттям на базі 

НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня».   
В 2017 році здійснювався поточний ремонт фізкультурно-спортивного клубу 

«Локомотив» м. Лиман (м. Лиман, вул. К. Гасієва, 23 А), на який витрачено  457,0 

тис. грн. коштів підприємств.   
В 2017 році здійснювався поточний ремонт приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять Лиманського професійно-технічного училища, на який 

витрачено 39,9  тис. грн. з обласного бюджету. 
Не працювали протягом звітного 2017 року 1 дитячий плавальний басейн 

ФСК «Локомотив», 2 стрілецькі тири навчальних закладів . 
Фінансування сфери фізичної культури та спорту в 2017 році склало 16260,48 тис. 

грн., з них з державного бюджету - - тис. грн., з обласного бюджету – 7524,35 тис. 

грн., з міського бюджету – 5608,43 тис. грн., позабюджетні кошти – 3127,7 тис. 

грн.. Ці кошти були спрямовані на такі поточні видатки: оплата праці – 4609,78 тис. 

грн., нарахування на оплату праці - 1029,7 тис. грн., оплата комунальних послуг – 

1380,27 тис. грн., стипендії кращим спортсменам – 81,0 тис. грн., спортивні заходи 

та навчально-тренувальна робота – 1624,56 тис. грн,  придбання спортивного 

обладнання та інвентарю – 286,1 тис. грн., видатки на інші заходи та послуги – 

705,97 тис. грн., капітальні видатки: капітальний ремонт та реконструкція 

спортивних споруд - 1343,09 тис. грн., придбання спортивного обладнання та 

інвентарю довгострокового користування - 845,62 тис.грн., будівництво нових 

спортивних споруд - 4354,39 тис.грн.. 
 

   Фінансування фізкультурно-спортивного клубу «Локомотив» м. Лиман 

(регіональної філії «Донецька залізниця») склало 3127,7 тис. грн. за рахунок коштів 



підприємств, з них 614 тис. грн.. – оплата праці, 135 тис. грн. – нарахування на 

оплату праці, 1285,1тис. грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 497 тис. 

грн. – спортивні заходи та навчально-тренувальна робота, 136,2 тис. грн. – 

придбання спортивного обладнання та інвентарю, поточний ремонт спортивних 

споруд – 457,0 тис. грн..  
Спортивною діяльністю на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади в 2017 році відповідно до наданої звітності фізкультурно-спортивних 

організацій займалися 1942 особи, з них в дитячо-юнацьких спортивних школах – 

946 чол., спортивні секції Лиманського професійно-технічного училища – 37 чол., 

ФСТ «Колос» – 241 чол., фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив» м. Лиман 

(регіональної філії «Донецька залізниця») – 264 чол., спортивні секції при 

загальноосвітніх навчальних закладах – 123 чол., громадські фізкультурно-

спортивні організації («Багіра», «Локомотив», «Колос», «Фенікс», «Лиманська 

територіальна федерація дзюдо») – 331 чол.. 
На території Лиманської ОТГ  діють ДЮФК  «Багіра» м. Лиман , ФК 

«Локомотив», клуб бойових мистецтв «Фенікс» та Лиманська територіальна 

федерація дзюдо . В них розвивається такі види спорту, як футбол, футзал, дзюдо, 

рукопашний бій, змішані єдиноборства, кікбоксинг WAKO, WKA.  

Лиманська міська громадська організація ВФСТ «Колос» об'єднує 11 КФК, 

розвиває види спорту: вільна боротьба, важка  атлетика, волейбол, волейбол 

пляжний, теніс настільний, футбол, армспорт, гирьовий спорт, пауерліфтинг, 

перетягування канату,спортивний туризм, шахи, шашки. При проведенні 

спортивних заходів в районі  використовуються спортивні бази загальноосвітніх 

шкіл, навчально-тренувальні бази м. Лиман. 
 

Спортивні досягнення за 2017 рік 
Спорстмени Лиманської ОТГ протягом 2017 року приймали участь в 

змаганнях міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, стали 

переможцями та призерами змагань. 

Олексій Рокочий – чемпіон Всесвітніх ігор 2017 року (міжнародні 

комплексні змагання з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських 

ігор) з пауерліфтингу. 
Команда «Багіра»-ДЮСШ-ІМС (м. Лиман) - чемпіони   Донецької області з 

футзалу серед  команд  дівчат у  спортивному  сезоні  2016-2017  років,   володарка  

Кубку Донецької області з футзалу серед жіночих команд спортивного сезону 

2016-2017 років. 
Вихованець ДЮСШ м. Лиман Владислав Ермишин  - чемпіон Європи у 

ваговій категорії до 59 кг з класичного пауерліфтингу серед юніорів. Сергій 

Коваленко став срібним призером чемпіонату Європи  з класичного 

пауерліфтингу серед юніорів у ваговій категорії до 105 кг. 
П'ятеро юних дзюдоїстів прийняли участь в міжнародному турнірі з дзюдо в 

Словенії. Лиманські дзюдоїсти Хмеленок Андрій і Гудзенко Андрій стали 

чемпіонами. Рєзніков Михайло і Сергєєв Ян стали срібними призерами. Дзюба 

Артем завойував бронзову медаль. 
Лиманська команда стала чемпіоном Всеукраїнських змагань першості 

ВФСТ «Колос» АПК України з футзалу серед команд - дівчат 2002-2003 року 

народження.  



Учень ДЮСШ Владислав Ермішин став бронзовим призером Чемпіонату 

світу у ваговій категорії до 59 кг, показавши суму триборства - 527,5 кг, що є 

новим рекордом нашої країни . 
Команда нашого міста прийняла участь у Всеукраїнському турнірі  з футзалу 

серед ветеранів віком від 50 років  та старше та  зайняла бронзове 3 місце. 
Команда старостинського округу смт. Зарічне-с. Торське представляла 

Лиманську міську організацію ВФСТ «Колос»   в фінальних спортивних змаганнях 

ДОО ВФСТ «Колос» серед сільських та селищних рад на «Краще спортивне село 

Донеччини - 2017». В загальному заліку наші спортсмени посіли почесне ІІ місце з 

14 районів Донецької області. 
На чемпіонаті України з волейболу  серед команд ветеранів жіноча команда 

45+ «Локомотив» м. Лиман стала бронзовим призером. 
На чемпіонаті України з  пауерліфтингу серед юнаків Олейник Андрій в 

ваговій категорії  120+ зайняв перше місце. В присіданні встановив новий рекорд 

України 267,5 кг. Серед юніорок Чернікова Валерія в ваговій категорії  до 72 кг 

зайняла друге місце. Серед юніорів Мазуров Дмитро  в ваговій категорії  до 105 кг 

зайняв 5 місце. В присіданні встановив новий рекорд України 280,5 кг. 
Значні спортивні показують  дзюдоїсти , які сприймають участь в змаганнях 

обласного та всеукраїнського рівнів, стають чемпіонами та призерами цих змагань. 

Шилова Алина в ваговій категорії  до 48 кг завойувала бронзову нагороду на 

чемпіонаті України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 17 років.  
На чемпіонаті України  з пауерліфтингу серед учнів ДЮСШ  у ваговій 

категорії до 47 кг 2 місце зайняла Кощенюк Олена, у ваговій категорії до 72 кг  2 

місце зайняла Чернікова Валерія, у ваговій категорії  +105 кг  2 місце зайняв 

Олійник Андрій . 
 6 спортсменів Лиманщини прийняли участь в чемпіонаті світу з кікбоксингу 

WKA, що пройшов  в жовтні 2017 року в Італії. Це – Дерев’янко Павло, Зірка 

Сергій, Зірка Валерія, Ройко Максим, Клименко Олена, Бабанін Артем. Всі 

спортсмени стали володарями комплектів нагород чемпіонату світу. 
 З 2014 році на території Лиманської ОТГ діє Обласна дитячо-юнацька 

спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту, яка є однією з 

ведучих шкіл в Україні з велосипедного спорту і постійно знаходиться в п’ятірці 

кращих спеціалізованих шкіл за підсумками роботи на протязі останніх 15 років.  
Спортсмени лиманського відділення радіоспорту Обласної ДЮСШ для 

дітей-сиріт показують значні спортивні результати на змаганнях всеукраїнського та 

міжнародного рівнів.  
 

Розробка нормативно-правових актів 
 

Протягом 2017 року на засідання міської ради та виконавчого комітету 

приймалися рішення, що стосуються сфери фізичної культури та спорту: 
 

На сесіях міської  
(районної) ради 

На засіданнях 

міськвиконкомів  
(на колегіях 

райдержадміністрації) 
Рішення від 16.02.2017 № 7/24-1078 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 7/22-

 



945 «Про бюджет об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік »» (виділення коштів для 

придбання спортивного обладнання дзюдо) 
Рішення від 16.02.2017 № 7/24-1076 «Про 

затвердження програми розвитку фізичної культури 

та спорту на 2017-2021 роки» 

 

Рішення від 16.02.2017 № 7/24-1077 «Про 

затвердження норм витрат на проведення 

спортивних  і молодіжних заходів за рахунок 

коштів міського бюджету» 

 

Рішення від 22.05.2017 № 7/28-1338 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 7/22-

945 «Про бюджет об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік» (придбання спортивного 

обладнання, виплата премій тренерам-викладачам, 

навчально-тренувальні збори ) 

Рішення від 19.04.2017 № 

113 «Про затвердження 

звіту про роботу відділу у 

справах сім’ї, молоді та 

спорту  Лиманської міської 

ради за 2016 рік» 
 

Рішення від 21.09.2017 № 7/34-1538 «Про відкриття 

відділень кікбоксингу та скелелазіння в Дитячо-

юнацькій спортивній школі м. Лиман » 

 

Рішення від 21.09.2017 №7/34-1554 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 7/22-

945 «Про бюджет об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік» (підвищення заробітної плати 

тренерам-викладачам) 

 

Рішення від 19.10.2017 №7/35-1625 «Про 

реорганізацію відділу освіти Лиманської міської 

ради та відділу у справах сім'ї, молоді та спорту 

Лиманської міської ради шляхом злиття» 

 

Рішення від 16.11.2017 № 7/37-1663 «Про створення 

управління освіти молоді та спорту Лиманської 

міської ради» 

 

 

На протязі 2017 року подавалися зміни та доповнення для внесення їх  до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Лиман на 2017 рік. 
 

Поточна діяльність 
 

За  2017 рік 169  дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, були направлені на оздоровлення та відпочинок до дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, за рахунок коштів державного та обласного бюджетів, 

позабюджетних коштів. 23 дитини, які виховуються в сім’ях, оздоровилися за 

проектом часткового відшкодування вартості путівок до дитячих оздоровчих 

закладів Донецької області. Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту проводився 

облік багатодітних сімей та  видача посвідчень багатодітним сім’ям.  Протягом 

2017 року видано 181 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї та 68 посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї. 
Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту в 2017 році проведено 84 спортивних, в 



тому числі комплексних, заходів та 15 молодіжних заходів.  

15 спортсменів Лиманщини, що досягли значних успіхів у спорті, отримували 

стипендії за рахунок коштів міського бюджету (загальна сума на стипендії у 2017 році - 

75,0 тис.грн.). Це: Юденко Альбіна, Чувилка Карина, Скицька Софія – футбол, Мазуров 

Дмитро, Реброва Єлизавета, Олійник Андрій – пауерліфтинг, Дворніков Данило, 

Полубенцев Олег, Полубенцева Світлана – радіоспорт, Лозовий Ілля, Лозовий Максим, 

Лозовий Сергій, Зірка Валерія – кікбоксинг WAKO, Шилова Аліна – дзюдо, Білоус 

Данило – велоспорт. 

Фінансування відділу у справах сім’ї, молоді та спорту у 2017 

році: 
Найменування Передбачено 

бюджетом з 

урахуванням 

змін тис.грн. 

Використано, 

тис.грн. 
 

Примітка 

оплата праці 473,8 473,8 Нарахована заробітна плата за 2017 

рік: 
начальника відділу – 222,3 тис. грн., 

гол. спеціаліста та гол. бухгалтера – 

251,5 тис. грн. 

нарахування на оплату праці 112,7 112,7 єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування 
предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
3,3 3,3 канцтовари, папір 

оплата послуг (крім 

комунальних) 
3,5 3,5 заправка картриджів – 0,6 тис. грн., 

послуги зв’язку – 2,5 тис. грн., 

касове обслуговування – 0,4 
видатки на відрядження 2,7 2,7  20 відряджень до м. Краматорськ 
інші поточні видатки - - - 
придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

- - - 

В 2017 році було придбано спортивне обладнання та інвентар (Лиманська 

територіальна федерація дзюдо, Спортивний клуб бойових мистецтв «Фенікс «ДПМ») на 

загальну суму 148,92 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету. Також у вересні 2017 

року були виділені кошти на підготовку спортсменів до Чемпіонату світу з кікбоксингу 

WKA 2017 року – 51,0 тис. грн., в листопаді виділені кошти у сумі 35,0 тис. грн. – для 

підготовки міської команди ФК «Локомотив» до участі в чемпіонаті Донецької області з 

фут залу сезону 2017-2018 року.  
На території м. Лиман діяла ДЮСШ м. Лиман, підпорядкована відділу у справах 

сім’ї, молоді та спорту та ОСДЮСШОР з велосипедного спорту (перереєстрована в м. 

Лиман з 2014 року).  

ДЮСШ м. Лиман має власну спортивну базу – спеціалізований зал 

важкоатлетичних видів спорту та комплексний спортивний майданчик, які є комунальною 

власністю  територіальної громади міста. В ДЮСШ м. Лиман надаються платні послуги, 

вартість абонементу на 6 відвідувань по 1 годині на добу складає 33,6 грн.,абонементу на 6 

відвідувань по 2 години на добу 67,2 грн.. Учбово-тренувальні заняття з вихованцями 

ДЮСШ м. Лиман проводяться на базах загальноосвітніх навчальних закладів м. Лиман та 

Лиманського району, а саме: 

- з футболу – спортивний зал ЗОШ № 3,ЗОШ № 4; 

- з футзалу – спортивний зал ЗОШ № 3; 

- дзюдо – спортивний зал НВК «Гімназія», спортивний зал ЗОШ № 2;  

- волейбол – спортивний зал Зарічненська ЗОШ, Ямпільський НВК; 



- спортивний туризм – ЗОШ № 4; 

- боротьба самбо – ЗОШ № 4; 

- скелелазіння – спортивний зал  Новоселівського НВК; 

- спортивне орієнтування – Шандриголівська ЗОШ. 

  Користування спортивними спорудами навчальних закладів, для проведення 

учбово-тренувальних занять відділень ДЮСШ м. Лиман здійснюється на 

безоплатній основі. 

В ДЮСШ працює 21 тренер-викладач. Згідно календарного плану 

спортивно-масових заходів ДЮСШ м. Лиман в 2017 році було проведено 36 

змагань серед вихованців ДЮСШ.  

З початком 2017-2018 навчального року в ДЮСШ відкриті 2 відділення – це 

кікбоксинг та скелелазіння. В 2017 році вихованці відділення пауерліфтингу 

досягли високих результатів на змаганнях: Єрмішин Владислав виборов 3 місце на 

чемпіонаті Світу з класичного пауерліфтингу, Олійник Андрій став чемпіоном 

України з класичного пауерліфтингу серед юнаків, Чернікова Валерія виборола 2 

місце на чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу серед юніорок. Команда 

дівчат з футболу виборола шосте місце на чемпіонаті України серед жіночих 

команд (І ліга) та 6 місце у Чемпіонаті України з футзалу серед дівочих команд 

2000-2001 р.н.. 

В 2017 році в ДЮСШ м. Лиман було придбано спортивний інвентар для 

відділення спортивного туризму на суму 49,95 тис. грн. за рахунок коштів міського 

бюджету. 
 

В.о. начальника управління 
освіти, молоді та спорту 
Лиманської міської ради  ___________   Л.М. Заярна 
 

Начальник відділу національно- 
патріотичного виховання, 
молоді та спорту   ___________   О.О.Рокочий

    


