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(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
вул. Хрещатик,12, м. Київ, 01001,  тел. (044)279 17 06

Контактний центр міста Києва (044) 15 51  E-mail: sports@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 42269168

Ользі МАТЮШИНІЙ 

Шановна пані Ольго!

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) розглянув Ваш 

інформаційний запит від 08.11.2021 щодо фінансування Комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи «Ринг».

За результатами розгляду в межах компетенції, з урахуванням наданої 
інформації від Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Ринг», 
повідомляємо.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (надалі іменується – Закон) публічна інформація – це 
відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами 
владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним 

законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних 
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 

Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених 
законом. 

Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Ринг» є позашкільним 

навчально-виховним закладом, заснованим на комунальній власності 
територіальної громади міста Києва, який організовує роботу з дітьми, 
юнацтвом на принципі добровільності вибору фізкультурно-спортивної або 
спортивної діяльності, яка забезпечує розвиток здібностей учнів, необхідні 
умови для оздоровлення, загартовування, відпочинку, дозвілля, занять 
фізичною культурою і спортом, підготовку спортивного резерву для збірних 
команд міста Києва і України.

mailto:xxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx
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Відповідно до Статуту Комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи «Ринг», який затверджений у встановленому законодавством порядку, 
джерелами фінансування КДЮСШ «Ринг» є:

- кошти з міського бюджету;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від 
підприємств, установ, організацій, а також окремих громадян, 
іноземних юридичних і фізичних осіб;

- гуманітарна допомога;
- інші надходження, передбачені законодавством України.
На утримання КДЮСШ «Ринг» у 2019 році з міського бюджету було 

виділено коштів загального фонду на суму 5 296 500,00 грн.
На утримання КДЮСШ «Ринг» у 2020 році з міського бюджету було 

виділено коштів загального фонду на суму 14 070 800,00 грн.
На утримання КДЮСШ «Ринг» у 2021 році з міського бюджету було 

виділено коштів загального фонду на суму 17 135 200,00 грн.
Попередній кошторис витрат на утримання КДЮСШ «Ринг» у 2022 

році на даний час не затверджений.
У 2021 році по теперішній час  КДЮСШ «Ринг» було проведено 8 

(вісім) допорогових закупівель вартістю від 45 до 50 тис.
Станом на 01 вересня 2021 року КДЮСШ «Ринг» налічує наступні 

штатні одиниці: адміністрація — 3; спеціалісти — 1; медичний персонал — 

0,5; обслуговуючий персонал — 4; педагогічний персонал — 27,25. 

Загальний фонд заробітної плати із нарахуванням витрат співробітників 
КДЮСШ «Ринг» на 2021 рік складає 9 577 000,00 грн.

Відповідно до затвердженого плану комплектування відділень з видів 
спорту КДЮСШ «Ринг» станом на 01.01.2021р., на відділенні хокею з 
шайбою з вихованцями 2011 року народження працював тренер-викладач 
Єловіков Володимир Ілліч, вища фізкультурна освіта (середньомісячна 
заробітна плата — 12 127,51 грн.).  Після звільнення Єловікова В.І. за згодою 

сторін, з 01.09.2021р. вихованців школи 2011 року народження тренує 
Кузьмінський Андрій Олександрович, вища фізкультурна освіта 
(середньомісячна заробітна плата — 11 716,50 грн.).

У 2020 році КДЮСШ «Ринг» було закуплено автомобіль марки 
Peugeout Traveler L3 відповідно до договору №05/2020 від 21.12.2020 року. 
Придбання вказаного службового транспортного засобу було обумовлено 
великою спортивною інфраструктурою школи, до якої входять два 
приміщення, які знаходяться в оперативному управлінні та десять 
орендованих нежитлових приміщень, що розташовані у різних районах міста 
Києва, необхідністю ефективного використання комунальних ресурсів міста 
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Києва, що пов'язана з перевезенням вихованців школи для участі в 
календарних змаганнях та тренувальних зборах. 

Для придбання екіпіровки вихованцям КДЮСШ “Ринг” відділення з 
хокею було витрачено: у 2019 році — не передбачалось; у 2020 році — 246 

984,00 грн.; у 2021 році — 48 600,00 грн. Також повідомляємо, що в період 
2019-2021 р.р. кошти на оздоровлення хокеїстів не витрачались. Також у 
вищевказаний період був наданий відповідний термін часу з використання 
льодового майданчика для забезпечення організації та проведення навчально-
тренувального процесу з вихованцями КДЮСШ “Ринг” відділення з хокею, а 
саме: 2019 рік (не був передбачений); 2020 рік (вересень - 50,0год/міс; 
жовтень - 62,5год/міс; листопад - 50,0год/міс; грудень - 62,5год/міс); 2021 рік 
(січень - 21,25 год/міс; лютий - 41,25 год/міс; березень - 32,50 год/міс; 
квітень - карантин; травень - 38,75 год/міс; червень - 42,5 год/міс;
липень - 45,0 год/міс; серпень - 45,0 год/міс; вересень - 42,5 год/міс).

Табір «Чайка» у місті Богуслав, про який йде мова у Вашому запиті, не 
належить до сфери управління Київської міської ради, у зв’язку з чим у 
розпорядника інформації відсутні відомості щодо загальної кількості дітей та 
дорослих, які оздоровлювалися у цьому закладі у серпні 2021 року.

В межах компетенції, додатково повідомляємо, що у серпні 2021 року з 
метою підготовки спортсменів до Чемпіонату міста Києва з хокею з шайбою 

серед юнаків 2011 р.н. та до Української молодіжної ліги з хокею з шайбою 

серед юнаків 2012 р.н., за рахунок коштів місцевого бюджету міста Києва, 
Комплексною дитячо-юнацькою спортивною школою «Ринг» було 
відряджено 20 спортсменів 2011 р.н. та 2012 р.н. і 2 (двох) тренерів до міста 
Богуслав до ДЗОВ «Чайка» для участі у навчально-тренувальних зборах.

Відповідно до договору поставки №04/2020 від 09.12.2020, що був 
укладений між Комплексною дитячо-юнацькою спортивною школою «Ринг» 
та ТОВ «Інформаційно логістичні системи», за рахунок коштів місцевого 
бюджету міста Києва до КДЮСШ «Ринг» було поставлено наступний товар: 
верстат для заточування ковзанів, 1 штука, на суму 241 842,80 грн (у тому 
числі ПДВ).

Вказаний верстат було закуплено з метою якісного забезпечення 
навчально-тренувального процесу, підготовки вихованців школи відділення з 
хокею до календарних змагань та відповідальних матчів, та було встановлено 
в орендованому приміщенні залу спеціальної та функціональної підготовки 
КДЮСШ «Ринг» за адресою: місто Київ, вул. Чистяківська, 20. На даний час, 
відповідно до умов укладеного договору поставки, вказаний верстат 
відправлено на ремонт та гарантійне обслуговування постачальнику ТОВ 

«Інформаційно логістичні системи» за адресою: Запорізька область, 
с.Августинівка, вул. Молодіжна, 59.
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У 2021 році КДЮСШ «Ринг» було закуплено товари «Офісне 
устаткування та приладдя різне – покупка канцтоварів» відповідно до 
договору №22/08 від 10.08.2021 на загальну суму 16392,00 грн. та закуплено 
послуги з дизайну розробки макетів і виготовлення візиток відповідно до 
договору №37/10 від 01.10.2021 на загальну суму 9615,00 грн. Всього 48 

найменувань товарів та 3100 візитівок (орієнтовно 100 візитівок на одного 
працівника).

Вказана закупівля обумовлена наявністю персоналу КДЮСШ «Ринг» у 
кількості понад 40 штатних посад, з яких педагогічний персонал - понад 30 

штатних посад (включаючи понад 25 тренерів-викладачів), а також 

необхідністю підготовки відділень з видів спорту КДЮСШ «Ринг» до нового 
навчально-тренувального сезону, забезпечення функціонування Спортшколи 
і ведення діловодства, представництва Спортшколи на змаганнях.

Інші питання, викладені у Вашому запиті, містять виключно оціночні 
судження та не являються запитом на одержання інформації, яка є у 
володінні розпорядника інформації.

Додатки: штатний розпис КДЮСШ «Ринг» на 01.01.2021 рік на 1 арк. в 1 прим.

З повагою

В. о. директора Департаменту                                        Володимир ВИДИШ


