
 

Про хід виконання Плану заходів з реалізації Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва в Оболонському 

районі в частині капітальних вкладень 

 

Розрахунки показника «Рівень освоєння капітальних вкладень за рахунок 

коштів бюджету м. Києва, у відсотках до передбачених Програмою економічного і 

соціального розвитку міста Києва на відповідний рік» за  2015 рік здійснювалися 

виходячи із показників Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2015 рік, затверджених рішенням Київської міської ради від 08.12.2015 № 10/10, та 

розпорядженням КМДА від 16.02.2015 № 119 з урахуванням уточненої звітної 

інформації головних розпорядників бюджетних коштів.  

Згідно з цим рішенням Програмою передбачалось освоїти 26 200 тис. грн.                 

(в т. ч. 5 998,0 на фінансування капітальних вкладень). Протягом року згідно з  

пропозиціями Оболонської райдержадміністрації фінансування на капітальні 

вкладення збільшилось на 20 228,2 тис. грн., а кількість об’єктів реконструкції та 

капітальних ремонтів збільшилась із 155 до 208 . Загалом розпорядниками коштів 

по Оболонській райдержадміністрації освоєно 44 134,1 2 тис. грн., в тому числі:  

35 962,2 2 тис. грн. на здійснення капітальних ремонтів, 

8 171,9 2 тис. грн. на проведення реконструкції об’єктів. 

Загалом у 2015 році районним в м. Києві державним адміністраціям на 

капітальні вкладення були передбачені асигнування з міського бюджету в сумі 

122,7 млн грн, що у 1,8 раза більше ніж у 2014 році, з яких освоєно 116,4 млн грн, 

що складає 94,9% від запланованої суми (у 2014 році освоєно – 34,1 млн грн, що 

складало 49,6 % від запланованої суми).  

У 2015 році районним в м. Києві державним адміністраціям на виконання 

робіт з капітального ремонту були передбачені асигнування з міського бюджету у 

сумі 417,9 млн грн, з яких освоєно 400,2 млн грн, що складає 95,8% від 

запланованої суми. Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2014 рік кошти з бюджету м. Києва на капітальний ремонт не передбачались. 

Найбільший обсяг робіт в Оболонському районі було виконано по галузі 

«освіта» - 21 617,6 тис. грн., в тому числі: 

- на реконструкцію об’єктів освіти 4997,6 тис. грн., 

- на капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів 6 275,0 тис. грн., 

- на капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів, інтернатів 

10 345,0 тис. грн. 

В рамках реконструкції було виконано робіт на 3 262,6 тис. грн. в   

дошкільному закладі № 585 на вул. Маршала Малиновського, 1б. 
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Крім того, виконувались роботи по заміні вікон, ремонту дахів, внутрішніх 

інженерних мереж, приміщень закладів, огорож та інших робіт по закладам освіти 

загалом по 67 об’єктам. 

По галузі «житлове господарство» було освоєно коштів на суму 14 188,0 тис. 

грн. В ході цих робіт було облаштовано 16 ігрових та спортивних майданчиків, 

здійснено капітальний ремонт асфальтового покриття на 14 об’єктах, ремонт 

внутрішньо будинкових мереж на 8 об’єктах, ремонт електромереж та щитових по 

26 об’єктах, сходових клітин по 17 об’єктах, ремонт зливосточних мереж по 15 

об’єктах. 

По галузі «охорона здоров’я» освоєно коштів на реконструкцію та 

капітальний ремонт на загальну суму 3645,0 тис. грн., в тому числі на 

реконструкцію закладів охорони здоров’я на вул. Маршала Тимошенка, 14 - 3 174,3 

тис. грн. 

На об’єктах державного управління було виконано робіт на суму 3 226,4 тис. 

грн., в тому числі на капітальні ремонти адміністративної будівлі Оболонської 

райдержадміністрації та розширення Центру надання адміністративних послуг у 

Оболонському районі – 2 129,7 тис. грн. та на роботи з капітального ремонту 

будівлі Управління праці та соціального захисту населення  - 1 096,7 тис. грн. 

На об’єктах соціального захисту та соціального забезпечення було виконано 

робіт по капітальному ремонту на 4 об’єктах на загальну суму 847,3 тис. грн. 

По галузі культури було проведено капітальні ремонти по 3 об’єктах на суму 

500,0 тис. грн. 

За рейтинговим показником освоєння капітальних вкладень та робіт з 

капітальних ремонтів по результатам 2015 року Оболонський район посів 6 місце з 

відсотком виконання 96,6%.  

З метою забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних 

груп населення для об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури на сьогоднішній день переважна більшість районних 

закладів культури, освіти, громадських будівель, а також медичних закладів 

забезпечено спеціальними засобами для безперешкодного доступу людей з 

обмеженими фізичними можливостями. 

В ході проведення робіт по реконструкції І поверху Оболонської 

райдержадміністрації з метою облаштування Центру надання адміністративних 

послуг здійснені заходи з адаптації приміщення для потреб людей з обмеженими 

фізичними можливостями та влаштовано спеціальний підйомник для 

безперешкодного пересування в середині приміщення. В поточному році 

планується виконання робіт з влаштування пандусу до центрального входу будівлі 

Оболонської РДА. 

На виконання плану заходів структурними підрозділами Оболонської 

райдержадміністрації, в межах їх компетенції розглядались та забезпечувалось 
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виконання заявок мешканців з обмеженими фізичними можливостями на 

влаштування або переобладнання пандусів. На даний час в Оболонському районі 

457 під'їзди житлових будинків облаштовано пандусами для з'їзду - виї'зду 

інвалідних колясок, в тому числі з початку 2015 року було обладнано за власні 

кошти комунальних підприємств 6 під'їздів житлових будинків. 

В минулому році обладнано пандусами дві школи, аптеку та заклади охорони 

здоров'я  за адресою: вул. Маршала Тимошенко, 14. 

ШЕУ Оболонського району у 2015 році влаштувало 20 шт. понижень 

бордюрного каменю на об’єктах дорожньої мережі. 

Великий обсяг робіт по забезпеченню доступності виконано у нових скверах 

Оболонського району, які проводились силами КП по утриманню зелених 

насаджень Оболонського району. 

 

 

 


