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Про стан злочинності та бездоглядності
серед неповнолітніх у м. Покровську
та приєднаних територіях

Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей Гергуленко Н.О.
«Про стан злочинності та бездоглядності серед неповнолітніх у м. Покровську та
приєднаних територіях», відповідно до Закону України від 16.01.2020 № 463-IX
“Про повну загальну середню освіту” (із змінами), Закону України від 13.01.2005
№ 2342-ІV „Про забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту
дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (із змінами), Закону
України від 26.04.2001 № 2402-III „Про охорону дитинства” (із змінами), Закону
України від 24.01.1995 № 20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей» (із змінами), керуючись статтями 34, 59, 73 Закону
України від 21.05.1997 № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” (із
змінами), виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника служби у справах дітей Гергуленко Н. «Про стан
злочинності та бездоглядності серед неповнолітніх у м. Покровську та приєднаних
територіях» прийняти до відома.
2. Службі у справах дітей Покровської міської ради (Гергуленко) постійно
здійснювати профілактичний облік дітей, які опинились в складних життєвих
обставинах.
3. З метою попередження насильства, жорстокості та негативних проявів
рекомендувати Покровському районному управлінню поліції ГУНП в Донецькій
області (Кондрацький) посилити роботу щодо профілактики злочинності та

бездоглядності серед дітей та терміново повідомляти службу у справах дітей
міської ради по кожному факту скоєння злочинів неповнолітніми, про
неповнолітніх, які проживають у кризових сім’ях.
4. Відділу освіти міської ради (Воротинцева) постійно проводити роботу
щодо виявлення сімей, що опинились в складних життєвих обставинах.
5. КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Покровської міської
ради (Остряніна) взяти під контроль сім`ї, члени яких негативно впливають на
виховання дітей, по мірі виявлення сімей цієї категорії надавати необхідну
інформацію службі у справах дітей міської ради та управлінню поліції.
6. Покровському Центру соціальних служб Донецької області (Лисенко)
проводити соціальний супровід сімей, що опинились в складних життєвих
обставинах для надання своєчасної психолого-педагогічної, юридичної допомоги
сім`ям у вирішенні їх життєвих проблем.
7. Рішення виконавчого комітету від 19.11.2020 №425 «Про стан злочинності
та бездоглядності серед неповнолітніх в м. Покровську» зняти з контролю, як
виконане.
8. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на
службу у справах дітей (Гергуленко), контроль - на керуючого справами виконкому
ради (Жук).

Міський голова

Р. Требушкін

ІНФОРМАЦІЯ
Управління сім'ї, молоді та спорту
До рішення виконкому Покровської міської ради
«Про виконання міської цільової Програми розвитку фізичної культури і спорту
в місті Покровську Донецької області на 2017-2021 роки»
22 грудня 2016 року на черговій сесії міської ради прийняте рішення «Про міську
цільову Програму розвитку фізичної культури і спорту в місті Покровську Донецької
області на 2017-2021 роки» (далі - Програма).
У місті Покровську та на приєднаній території на даний час культивується 49 видів
спорту. Історично так склалося, що 11 з них (6 – олімпійських і 5 – неолімпійських)
вважаються пріоритетними для розвитку, зважаючи на їх популярність серед населення
громади та існуючу матеріально-технічну базу.
Спортивною роботою охоплено 6,4 тис. осіб, що становить 8% від мешканців
громади. З них 529 особи займаються у дитячо-юнацькій спортивній школі.
Фізкультурно-оздоровчою роботою охоплено 6,6 тис. населення, (також близько
8% від загальної чисельності мешканців міста). Разом – 16%.
В місті Покровську для занять фізичною культурою та спортом мешканці міста
мають у своєму розпорядженні 49 спортивних майданчиків. З них 10 – із штучним
покриттям та 24 з тренажерним обладнанням; 2 тенісних корта; 20 футбольних полів.
Фізкультурно-оздоровча робота за місцем роботи громадян проводиться у дитячоюнацькому спортивному клубі «Факел», спортивному комплексі «Металург»,
фізкультурно-оздоровчому комплексі м. Родинське, ПМЦФЗН «Спорт для всіх» та
спортивних клубах. Дитячий та дитячо-юнацький спорт в місті культивується в ДЮСШ м.
Покровськ, ФСК «Олімпійський» фонду «Надія», ФОК м. Родинське, СК «Металург», у
відділеннях обласних ДЮСШ та шкіл, міських спортивних ДЮКах та спортивних клубах.
Працює відремонтована та облаштована зала кікбоксингу за адресою: вул. Шмідта 137 та
молодіжний центр, у якому базується мотошкола, що знаходиться за адресою: вул.
Таманова, 16.
За 9 місяців 2021 року було проведено (взяли участь) 183 спортивно-масових
заходах, з них Всеукраїнські змагання, Кубки та Чемпіонати України - 66, Чемпіонати
Донецької області – 77, міські змагання – 40, з кількістю учасників близько 7200 осіб.
Наші спортсмени вибороли 630 золотих, 675 срібних, 874 бронзових медалей.
За звітний період присвоєно спортивні розряди з олімпійських та неолімпійських
видів спорту:
МСУ – 2 (бокс),
КМС – 14 (дзюдо – 6, бокс – 3, мотоциклетний спорт – 1, автомобільний спорт – 1,
черліденг – 3);
1 розряд – 11 (бокс – 1, мотоциклетний спорт – 1, черліденг - 9);
2,3 та юнацькі розряди – 124 (велоспорт-шосе, боротьба вільна, волейбол, боротьба
самбо, бойове самбо, легка атлетика, теніс настільний тощо).
Рішенням Покровської міської ради від 17.03.2021 р. затверджено Порядок виплати
одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам м. Покровська Донецької
області та приєднаних територій з олімпійських та неолімпійських видів спорту та видів
спорту осіб з інвалідністю у 2021-2024 роках за рахунок коштів міського бюджету. З
метою відзначення спортсменів та тренерів м.Покровська та приєднаних територій,
досягнення яких сприяють підвищенню спортивного рейтингу Донецької області,
заохочення до успішних виступів на різнорівневих чемпіонатах та офіційних спортивних
змаганнях, підвищення їх соціального захисту, відповідно до Порядку виплати
одноразових грошових винагород, у вересні 2021 року Управлінням сім’ї, молоді та
спорту було здійснено виплати одноразової грошової винагороди у сумі 213 тис.
спортсменам за зайняті призові місця у наступних змаганнях:
- Чемпіонат України з гирьового спорту серед чоловіків та жінок на суму 9329,7 грн.
- Чемпіонат України з кікбоксингу WAKO серед дорослих на суму 52777,3 грн.

Чемпіонат України з боксу серед юнаків на суму 10555,5 грн.
Чемпіонат України з кікбоксингу WAKO серед юніорів, юнаків та дітей на суму
25067,86 грн.
- Чемпіонат Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України з не
олімпійських видів спорту за програмою комплексних змагань «Динаміада - 2021»
на суму 9329,7.
- Чемпіонат України з волейболу «Дитяча ліга» серед юнаків та дівчат сезону 20202021 року на суму 5584,2 грн.
- Чемпіонат України з регбі-7 серед юніорів 47422,9 грн.
- Кубок України з кікбоксингу WAKO серед дорослих на суму 31030,9 грн.
- Чемпіонат Європи з боксу серед юніорів та юніорок на суму 21111,0 грн.
Дитячо-юнацька спортивна школа (далі – ДЮСШ) м. Покровська є
комунальним позашкільним навчальним закладом спортивного профілю, надає
позашкільну освіту її учням за обраним видом спортом.
ДЮСШ м. Покровська працює за річним планом роботи та річним календарем
спортивно-масових заходів. В своїй роботі керується Постановою Кабінету Міністрів
України від 05.11.2008 р. № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку
спортивну школу», наказами Міністерства молоді та спорту України, рішеннями
Покровської міськради, розпорядженнями Покровського міського голови, наказами
Управління сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради та власним Статутом.
В 2021 році в ДЮСШ працюють 8 відділень за видами спорту, з них 6
олімпійських видів: баскетбол, волейбол, дзюдо, регбі, теніс настільний, футбол, та 2
неолімпійських: кікбоксинг, черліденг.
Наразі в ДЮСШ тренуються 627 учнів. З них підготовлено спортсменіврозрядників: КМСУ – 13, масових розрядів – 322, також вихованці ДЮСШ входять в
склад збірних України та Донецької області.
У складі збірної України (основний склад):
- черліденг – 1 особа (Онасенко Єлизавета, тренер-викладач Коновалюк Н.Ф.)
У складі збірної України (кандидати):
- дзюдо – 1 особа (Березка Владислав, тренер-викладач Суліма В.В.)
- регбіліг – 4 особи (Шелеповський Андрій, Пятницький Антон, Усік Кирило,
Червинський Даніїл, тренер-викладач Юркін І.О.).
- черліденг – 1 особа ( Губа Вікторія, тренер-викладач Коновалюк Н.Ф.).
У складі збірної України (резерв):
- регбіліг – 2 особи (Черних Євген, Пучков Віталій, тренер-викладач Юркін
І.О.).
У складі збірних команд Донецької області:
- волейбол – 7 осіб;
- дзюдо – 4 особи;
- кікбоксинг – 12 осіб;
- регбі – 12 осіб;
- теніс настільний – 4 особи;
- черліденг – 24 особи.
З метою приведення у відповідність до чинного законодавства, рішенням міської
ради від 20.01.2021 №8/4-21 було внесено зміни до статуту ДЮСШ, на підставі постанови
Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 року № 1159, яка набирає чинності з 1
січня 2021 року. З 1.02.2021 в ДЮСШ було відкрито відділення боксу та прийнято на
посаду тренера-викладача з боксу(з навантаженням 12 годин на тиждень) Рязанцеву
Кристіну Олександрівну. Також з 01.02.2021 на відділення дзюдо було прийнято тренеравикладача з дзюдо (з навантаженням 12 годин на тиждень) з приєднаної території (селище
Срібне) Греся Олександра Васильовича, а також рішенням Покровської міської ради від
19.05.2021 р. № 8/9-13 були введені зміни до статуту ДЮСШ, щодо платних послуг.
На базі ДЮСШ м. Покровська працює 4 тренера-викладача з футболу, які мають І
категорію (Базака Владислав Віталійович) та ІІ категорію (Юркін Олег Олександрович,
Плетень Валерій Петрович та Зайцев Микола Григорович). У відділенні футболу
-

тренуються 162 учня. В сезоні 2020-2021 збірна команда ДЮСШ м. Покровськ була
представлена у всіх чотирьох вікових категоріях Ю-11, Ю-13, Ю-15 та Ю-17. ДЮСШ
м.Покровськ стала єдиною спортивною школою, яка у фіналі була представлена трьома
віковими категоріями.
В літній період 2021 року було оздоровлено 398 учнів ДЮСШ, що складає 64% від
загальної кількості учнів – 621 особа, на загальну суму 795 тис. грн..
26.08.2021 на базі ДЮСШ пройшла тренерська рада, на якій було затверджено
розподіл навчального навантаження серед тренерів-викладачів ДЮСШ на 2021-2022 рік,
також з 1.09.2021 року на відділення баскетболу було прийнято тренера-викладача з
баскетболу (з навантаженням 36 годин на тиждень) Михалко Леоніда Анатолійовича та з
16.09.2021 року на відділення тенісу настільного було прийнято тренера-викладача з
тенісу настільного (з навантаженням 12 годин на тиждень) Малинку Романа
Валентиновича.
Був обговорений розклад тренувань на базах загальноосвітніх навчальних закладах
міста, та затверджений план спортивно-масових заходів на найближчий час. 23 вересня
2021 року тренерський склад ДЮСШ прийняв участь у розширеній колегії Управління
сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради, де була розглянута стратегія розвитку
фізичної культури та спорту Покровської ОТГ на 2021-2025 рр.
На даному етапі ДЮСШ працює в штатному режимі, згідно календарного плану.
6 - й рік продовжує свою роботу Покровський міський центр фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх», де проводиться фізкультурно-оздоровча робота за місцем
проживання громадян.
У ПМЦФЗН «Спорт для всіх» є методичний кабінет, методична робота
проводиться згідно з планом роботи.
В ПМЦФЗН «Спорт для всіх» проводиться робота з питань профілактики
негативних проявів, правопорушень, бездоглядності серед учнівської молоді, заохочено
до спорту:
- з багатодітних сімей – 18 осіб;
- з малозабезпечених сімей – 20 осіб;
- на профілактичному обліку – 2 особи;
- ВПО – 3 особи;
- учасники АТО – 2 особи.
Проводяться бесіди і консультації з батьками, діти яких мають труднощі у
навчанні, проблеми у поведінці.
Усі спортивні події висвітлюються у регіональній газеті «Маяк» і телекомпаніях
«Орбіта», «Капрі», соціальних мережах та інших інтернет - джерелах.
Відкрито спортивно – молодіжний центр «Факел» на базі ПМЦФЗН «Спорт для всіх».
Покровський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», який був
капітально відремонтований, враховуючи особливі потреби спортсменів з порушенням
опорно-рухового апарату, щоб бути доступним у використанні, та для забезпечення більш
якісного навчально - тренувального процесу.
Також 23 листопада 2016 року на черговій сесії міської ради прийняте рішення
«Про міську Програму розвитку дитячого аматорського (дворового) спорту в місті
Покровську на 2017-2021 роки». Програма передбачала наступні заходи:
- ремонт спортивних майданчиків в усіх дворах міста (виконано у період
Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота - 2021».)
- проведення спортивно - масових заходів серед підлітків та дорослого населення
міста.
Продовжує свою роботу Покровський міський центр фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх», де проводиться фізкультурно-оздоровча робота за місцем проживання
громадян.
У 2021 році в ПМЦФЗН «Спорт для всіх» відбулося збільшення кількості тренеріввикладачів на 1 особу. У відділеннях з 10 видів спорту працює 17 тренерів-викладачів з
кількістю осіб, які займаються – 318.

У ПМЦФЗН «Спорт для всіх» є методичний кабінет, методична робота
проводиться згідно з планом роботи.
У місті Покровську відкрито спортивні локації, на яких проводяться заходи у
рамках реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України»,
забезпечення безперешкодного доступу громадян, у тому числі осіб з інвалідністю.
Проводяться заняття різними видами рухової активності, майстер – класи з провідними
спортсменами, відкриті тренування з майстрами спорту, пробіжки на свіжому повітрі та
змагання, облаштовані маршрути здоров'я, пішохідні, велосипедні та інші маршрути.
З метою підтримки і стимулювання розвитку спорту у Покровську, морального і
матеріального заохочення спортсменів для досягнення високих спортивних результатів,
призначено стипендії міського голови перспективним спортсменам м. Покровська з
олімпійських, неолімпійських видів спорту та спортсменам з інвалідністю, які здатні
забезпечити успішний виступ на чемпіонатах і Кубках області, України, Європи. У 2021
році з січня щомісячно стипендію у розмірі 600, 700 та 900 грн. отримують 45
спортсменів.
З метою забезпечення умов для зміцнення здоров`я мешканців міста, популяризації
здорового способу життя і сприяння ефективної реалізації державної політики у сфері
фізичної культури і спорту в місті Покровську, на виконання рішення міської ради №
7/27-9 від 22.12.2016 «Про міську Програму розвитку фізичної культури і спорту в місті
Покровську Донецької області на 2017-2021 роки» за 9 місяців 2021 року виділено з
місцевого бюджету 11901,9 тис.грн., з яких на проведення спортивних змагань витрачено
1260,2 тис.грн., у тому числі на перевезення спортсменів та тренерів – 532,6 тис.грн.,
харчування спортсменів, тренерів та суддів під час проведення змагань – 508,0 тис.грн.,
витрати на час відрядження (проїзд, проживання, добові) – 188,7 тис.грн. На стипендії
міського голови – 261,3 тис.грн., одноразові грошові винагороди – 190,7 тис.грн.,
придбання спортінвентарю закладу та облаштування майданчиків «Активні парки» - 265,8
тис.грн.

Начальник управління
22.10.2021 р.
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