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ВСТУПНА  ЧАСТИНА 
 

31 жовтня 2010 року на підставі рішення Київської міської ради № 7/4819 

«Про питання організації управліннями районами в місті Києві», розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 30 вересня 2010 року №787 «Про організаційно-правові заходи, 

пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010» було 

утворено Оболонську районну в місті Києві державну адміністрацію. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 27 січня 2011 року №95 «Про 

повноваження районних в місті Києві державних адміністрацій», районні в 

місті Києві державні адміністрації здійснюють виконавчу владу на території 

відповідного району міста Києва відповідно до Закону України "Про місцеві 

державні адміністрації", за дорученням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) реалізують повноваження, 

надані виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", інших актів законодавства або рішеннями Київської міської ради.  

Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2010 року №1112 

«Про питання організації управління районами в місті Києві», затверджений 

перелік підприємств, організацій та установ, майно яких передано до сфери 

управління районних в місті Києві державних адміністрацій. 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року №121 визначений 

перелік окремих повноважень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), які надані виконавчому органу 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) згідно з 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими актами 

законодавства, які доручено реалізовувати, Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

На підставі вище зазначених документів підготовлено цей звіт. 

Діяльність районної державної адміністрації проводиться на принципах 

прозорості, підвищення ефективності прийнятих управлінських рішень і 

направлена на всебічне задоволення прав і свобод громадян.  

Відповідно до наданих повноважень районній державній адміністрації, 

головою і посадовими особами здійснювались заходи, спрямовані на 

організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування 

структурних підрозділів районної державної адміністрації.  

У 2016 році проведено 11 засідань Колегій Оболонської районної в місті  

Києві державної адміністрації, де розглянуто 20 питань і напрацьовано 139 

протокольних доручень. Проведено 11 апаратних нарад, де розглянуто 26 

питань і напрацьовано 154 протокольних доручення. Проведено 6 прямих 

телефонних ліній з головою Оболонської РДА, напрацьовано 25 протокольних 

доручень. 



 4 

 У 2016 році діяльність Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації була зосереджена на вирішення питань у різних сферах 

життєдіяльності.  

Основні зусилля були спрямовані на наповнення бюджетів усіх рівнів, на 

соціальний захист населення, на збереження мережі та розвиток охорони 

здоров’я, освіти, культури, житлово-комунального, торговельного та 

побутового обслуговування мешканців району, утримання в належному 

санітарно-технічному стані території району та її благоустрою. 

Постійно в полі зору Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації перебували питання розвитку промисловості, ринку праці, 

підприємництва, екологічної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, організації змістовного дозвілля населення тощо. 

Завдяки взаємодії адміністрації і правоохоронних органів проводилися 

практичні заходи по забезпеченню суспільного спокою, законності та 

правопорядку. 
 

Характеристика району 
Оболонський район м.Києва розташований на північному заході міста, на 

правому березі Дніпра, і займає площу 11,02 тис.га, або 13,2% території міста. Район 

межує з Деснянським, Дніпровським, Подільським, Святошинським районами. 

Чисельність населення району 319,97 тис.осіб, що становить 11% населення м.Києва. 

За основними характеристиками (територія, населення, виробничий 

потенціал) Оболонський район можна порівняти з такими промисловими 

містами України, як Житомир, Вінниця, Кіровоград, Чернігів, Суми, Черкаси. 

Район був утворений 03.03.1975 Указом Президії Верховної Ради УРСР.  

На території району розміщено 73 великих промислових підприємства, що 

ведуть свою виробничу діяльність у 10-ти галузях, 7 науково-дослідних інститутів 

і установ, 18 великих і малих автотранспортних підприємств, 14 відділень зв’язку, 

696 об’єктів торгівлі, 335 закладів ресторанного господарства, 662 об’єкти 

побутового обслуговування, 11 ринків на 8023 торгових місць (площа 17,45 га), 29 

АЗС, 10 АГЗП.  
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
Відповідно до повноважень в галузі соціально-економічного і 

культурного розвитку, планування та обліку забезпечено збалансований 

економічний та соціальний розвиток району.  

Здійснювався постійний контроль за виконанням показників соціально-

економічного розвитку району і вживалися відповідні заходи щодо покращення 

економічної ситуації. 

З метою реалізації рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 

«Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік» та 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 29.01.2016 №40 «Про Програму економічного і 

соціального розвитку м.Києва на 2016 рік», в межах функцій органу місцевого 

самоврядування, підготовлено План заходів з реалізації Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2016 рік в Оболонському районі міста Києва, 
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затверджений розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 25.02.2016 №99. Протягом року проводився моніторинг виконання 

Плану заходів з реалізації Програми економічного і соціального розвитку м.Києва 

на 2016 рік в Оболонському районі, за результатами якого  надавався звіт в 

Департамент економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації по 

основних показниках - щомісячно, розгорнутий звіт - щоквартально. 

В межах повноважень організована і проведена робота по підготовці 

матеріалів щодо формування Програми економічного і соціального розвитку 

м.Києва на 2017 рік. В Київську міську державну адміністрацію надані 

показники (форми) і пропозиції від Оболонського району до проекту Програми 

економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік.   

Брали участь у реалізації плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 року на середньостроковий період - на 2016-2018 роки.  

На виконання окремого доручення Київського міського голови В.Кличка 

від 01.04.2015 №9482 щодо оцінки діяльності районних в місті Києві державних 

адміністрацій» (зі змінами та доповненнями) постійно здійснювався контроль та 

щомісячно надавалася інформація по показниках рейтингової оцінки діяльності 

районних в місті Києві державних адміністрацій.  

За результатами рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві 

державних адміністрацій за 2016 рік Оболонський район посів п’яте місце.  
 

Фінанси 
 

     Реалізація повноважень  у галузі бюджету, фінансів і цін. 
В межах своїх повноважень Фінансовим управлінням Оболонської 

райдержадміністрації протягом 2016 року постійно здійснювався контроль,  щодо  

дотримання зобов’язань по платежах до бюджету міста Києва на підприємствах та 

організаціях Оболонського району всіх форм власності. На підставі казначейських 

виписок проводився щодекадний моніторинг надходжень податків і зборів до 

бюджету міста Києва, зібраних на території Оболонського району. Так, станом на 

01.01.2017 виконання індикативних показників надходжень до бюджету міста 

Києва, доведених Оболонському району становить 103,7%.  

            Протягом року проводилася  певна робота щодо скорочення податкового боргу 

по платежах до бюджету. На 01.01.2017 податковий борг по платежах до місцевого  

бюджету, а саме по податку з доходів фізичних осіб та по платі за землю становив 

76 878,6 тис.грн., що більше в 1,4 рази до початку 2016 року (56 398,9 тис.грн.). Серед 

інших районів м. Києва по цьому показнику наш район зайняв 5 місце. 

ПДФО. На 01.01.2017 податковий борг становив 42 562,0 тис.грн., 

збільшившись в 1,4 рази в порівнянні з початком року (30 001,3 тис.грн.). Серед 

інших районів м. Києва Оболонський район по заборгованості по податку з 

доходів фізичних осіб зайняв 6 місце.  

Основною причиною зростання боргу у 2016 році є несплата сум 

узгодженого податкового зобов»язання згідно податкових повідомлень- рішень 

з  податку на доходи фізичних осіб  громадянами: Чумак Аллою Іванівною на 

суму 7 582,1 тис.грн.; Доценко Миколою Миколайовичем на суму 4 637,8 тис.грн.; 

Безклейним Олексієм Сергійовичем на суму 3 707,4 тис.грн. 
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Плата за землю. На 01.01.2017 податковий борг становив 34 316,6 тис.грн., 

збільшившись в 1,3 рази в порівнянні з початком року (26 397,6 тис.грн.). Серед 

інших районів м. Києва Оболонський район по заборгованості по платі за 

землю зайняв 3 місце.  

Основними причинами зростання боргу є: 

- несплата суми узгодженого податкового зобов’язання по ПРАТ Трест 

«Київміськбуд-1» згідно з земельною декларацією на суму 2 209,6 тис.грн. та по 

орендній платі за землю- на  суму 7 692,4 тис.грн.; 

-  несплата суми узгодженого податкового зобов’язання ПРАТ «Київміськбуд-

1» по орендній платі на суму 4 995,7 тис.грн. 

  Крім цього, з початку року нарастило борг по земельному податку ТОВ «Вілга 

нова» з 405,2 тис. грн. до 2 209,6 тис.грн.  

В Оболонській райдержадміністрації протягом року активно діяла комісія 

з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових та інших 

надходжень. Основними напрямками її роботи була робота з підприємствами- 

боржниками до бюджету м. Києва та до Державного бюджету.   

Так, за 2016 рік було проведено 12 засідань даної комісії. Продовж року на  

засіданнях комісії були заслухані 67 керівників підприємств-боржників до 

бюджетів всіх рівнів. З початку року керівництвом району, за підсумками розгляду 

причин заборгованості по запрошених на засідання комісії керівників  підприємств-

боржн иків, було дано 12 протокольних доручень, всі з яких виконано.  

В районі  постійно діє робоча група щодо спільного відпрацювання 

питань повноти надходжень плати за землю, до складу якої входять 

керівництво Оболонської райдержадміністрації, представники Державної 

податкової інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, Департаменту 

земельних ресурсів КМДА тощо.  

Протягом 2016 року було проведено 12 засідань робочої групи. Серед 

питань, які розглядалися: 

-заслуховування керівників - боржників по орендній платі за землю; 

-заслуховування керівників підприємств з приводу подовження договорів 

оренди земельних ділянок, які в порушення ст.ст. 13,18 Закону України «Про 

оцінку земель» не поновили витяги з технічної документації про нормативно-

грошову оцінку земельних ділянок; 

- заслуховування керівників підприємств, які не подали до податкової інспекції 

декларації по платі за землю  на 2015 та 2016 роки. 

Крім того, Оболонською райдержадміністрацією, разом з районною 

Державною податковою інспекцією 11.02.2016  було проведено круглий стіл, на 

якому надавалися роз’яснення щодо змін до Положення про плату за землю в 

місті Києві у 2016 році, які стосуються гаражно-будівельних кооперативів.  

Також, на засіданнях робочої групи  було отримано 18  протокольних доручень, 

всі з яких виконані.  

           В зв’язку з ліквідацією районних рад Оболонська районна в місті Києві 

державна адміністрація з 2011 року є головним розпорядником коштів бюджету 

міста Києва.  
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Видаткова частина бюджету міста Києва по Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації за 2016 рік виконана в сумі –  998 533,2 тис.грн., що становить 

96,5% до уточненого плану за 2016 рік – 1 034 942,3  тис.грн., в т.ч. по галузях: 

- Державне управління – виконання становить 52 073,3 тис. грн., або 99% до 

уточненого розпису за 2016 рік – 52 625,1 тис. грн. 

- Освіта – виконання становить 627 475,0 тис. грн., або 95,2% до уточненого 

розпису за 2016 рік – 659 186,6 тис. грн. 

- Охорона здоров’я – виконання становить 146 509,8 тис. грн., або 99,1% до 

уточненого розпису за 2016 рік – 147 837,0 тис. грн. 

- Соціальний захист та соціальне забезпечення – виконання становить 18 696,5 

тис. грн., або 91,5 % до уточненого розпису за 2016 рік – 20 428,05 тис. грн. 

- Житлово-комунальне господарство – виконання становить 110 249,9 тис. грн., 

або 99,9 % до уточненого розпису за 2016 рік – 110 269,97  тис. грн. 

- Культура і мистецтво – виконання становить 35 855,4 тис. грн., або 98,4 % до 

уточненого розпису за 2016 рік – 36 436,2 тис. грн. 

- Фізична культура і спорт – виконання становить 7 673,3 тис. грн., або     94,0 

% до уточненого розпису за 2016 рік – 8 159,4 тис. грн. 

По спеціальному фонду (бюджет розвитку) виконання становить –                

147 359,3 тис. грн., або 80,4 % до уточненого розпису за 2016 рік –183 185,5 тис. грн. 

Протягом 2016 року фінансовим управлінням було проведено ряд 

перевірок галузей, бюджетних установ та комунальних підприємств, саме: 

- перевірка правильності складання бюджетних запитів на 2016 рік по галузях 

для формування проекту бюджету м. Києва на 2016 рік; 

- перевірки правильності складання і затвердження кошторисів та планових 

асигнувань по галузях; 

 - перевірки дотримання затверджених на 2016 рік лімітів споживання теплової, 

електричної енергії, водопостачання та водовідведення по галузях. 
 

Управління майном комунальної власності міста Києва, 
переданим до сфери управління району 

В Оболонському районі міста Києва на 01.01.2017 у сфері управління Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації перебуває 1046,5 тис.кв.м. нежитлових 

приміщень, в тому числі передано в орендне користування 174,06 тис.кв.м. приміщень. 

Отримано від оренди нежилих приміщень за 2016 рік – 11647,98 тис. грн. 

Відповідно до пункту 20.1 рішення Київської міської ради від 22.12.2015 

№61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» комунальні некомерційні 

підприємства у сфері охорони здоров’я, управління освіти Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації та Оболонська районна в місті 

Києві державна адміністрація, як бюджетні установи, та комунальне 

підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Оболонського району м. Києва», як комунальне підприємство, яке здійснює 

утримання об’єктів житлового фонду міста Києва, кошти від оренди до 

бюджету міста Києва не перераховують. 

Здійснено аналіз діяльності підприємств району, підготовлено та 

організовано засідання комісій з питань фінансово-господарської діяльності 

комунальних підприємств району. Підготовлено матеріали на розгляд та 
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організовано проведення комісій з питань передачі в оренду комунального 

майна на конкурсних засадах. За 2016 рік було проведено 2 засідання 

конкурсної комісії з питань передачі в оренду майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, віднесеного до сфери управління 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, за результатами 

яких було передано в орендне користування 4 об’єкти на конкурсній основі з 

використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за 

принципом аукціону.  

За 2016 рік відділом з питань майна комунальної власності видано 65 

розпоряджень, 2 проекти рішень Київської міської ради, оприлюднено 10 

оголошеннь про намір передання в оренду 44 приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва в газеті «Хрещатик». Постійно забезпечується 

участь представника відділу в комісіях Київської міської ради з питань власності. 

На 01.01.2017 погашено заборгованості за оренду комунального майна 

територіальної громади м. Києва на суму 874,6 тис.грн. Балансоутримувачами 

направлено боржникам 115 приписів, рахунків – попереджень на суму 1871,5 тис.грн. 
    

Промисловий комплекс 
На сьогодні Оболонський район продовжує залишатись одним із 

розвинених промислових  комплексів м. Києва. Це 73  великі промислові 

підприємства, які здійснюють свою виробничу діяльність у 10-ти галузях. 

У січні-листопаді 2016 року промисловими підприємствами району 

реалізовано товарної продукції на суму 6183637,4 тис.грн., (за січень-листопад 

2015 року – 5473857,7 тис.грн.). Провідною галуззю в Оболонському районі 

традиційно залишається харчова промисловість, хоча на сьогодні в ній працює 

лише два підприємства (ПАТ «Оболонь» і ПАТ «Макаронна фабрика»). На 

галузь припадає 43,1% всієї реалізованої товарної продукції району.  

За 2016 рік очікується реалізація товарної продукції промисловими 

підприємствами району на суму 6079024,7 млн.грн. (відповідно за 2015 рік - 

6099184,7 млн.грн.). Незначне очікуване падіння обсягів реалізованої товарної 

продукції по району зумовлене скороченням на 9,3% обсягів виробництва продукції 

на найбільшому підприємстві району – ПАТ «Оболонь», яке дає понад 40% від усієї 

реалізованої товарної продукції району. Головними чинниками скорочення обсягів 

виробництва основного виду продукції – пива (на 14%) – на підприємстві стали: 

законодавчі зміни (зростання ставок акцизного податку з 1 січня 2016 року на пиво та 

слабоалкогольні напої); зниження обсягу попиту внаслідок зниження купівельної 

спроможності населення; впровадження низки обмежень і заборон на виробництво, 

продаж та рекламу; скорочення обсягів продажів на внутрішньому ринку через 

анексію частини території України сусідньою державою, різке зниження обсягів 

експорту внаслідок втрати частини внутрішнього та зовнішнього ринків через анексію 

Криму та події на Сході, а також різке падіння обсягів експорту через російські санкції. 

Інші галузі мають таку частку в загальних обсягах реалізації: хімічна – 

10,2%, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів – 14,4%, 

машинобудування – 9,9%, целюлозно-паперова – 9,8%, легка промисловість – 

5,0%, металургія та оброблення металів – 2,6%, виробництво деревини та 

виробів з дерева – 0,3%, фармацевтична – 4,4%, інші галузі – 0,2%. 
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Питома вага району в загальному обсязі реалізованої промислової 

продукції по м. Києву з початку поточного року становить 4,8 %, що відповідає 

сьомому місцю в загальноміському заліку. 

Обсяг реалізації на 1 особу за січень-листопад 2016 року складає 19324,8 грн. 

проти 17106,6 грн. у відповідному періоді 2015 року (+13%); на одного 

працюючого – 679670,0 грн.  

Середня чисельність працівників промислової діяльності у листопаді 

становила по району 8806 осіб (з початку року - 9098 осіб). Найбільше працюючих 

– на ПАТ «Оболонь» - 2010 осіб (на 01.12.2016), або кожен четвертий працюючий в 

промисловому комплексі району.  

Слід констатувати, що за останні роки наш район втратив більше 20 

промислових підприємств, з яких найбільш відомі такі: «Лакма», 

«Київпродмаш», «Миловарний», «Склотарний», «Завод „Вуглекилоти”,  

«Металіст», «Зварка», завод дитячого харчування «Салюс», «Рута» та інш.  

Впродовж 2016 року Оболонською райдержадміністрацією спільно з 

Радою директорів району проводилась робота за напрямами:  

Наповнення Інформаційної системи «Промисловість і наука», що 

розглядається КМДА як додатковий майданчик для промоції підприємств та 

полегшення їх кооперації. 

18 лютого у приміщенні Київського національного університету технологій 

та дизайну відбулось перше засідання учасників Кластеру легкої промисловості, 

угода про створення якого підписана ще наприкінці 2015 року Київським міським 

головою Віталієм Кличком,  керівниками підприємств-учасників і ректором 

Київського національного університету технологій та дизайну. 

Від Оболонського району Кластер представлений одним з провідних 

підприємств галузі легкої промисловості району та міста – АТ «Чинбар», на 

чолі з його генеральним директором - Ліщуком Віктором Івановичем. 

29 березня на базі КНУ імені Тараса Шевченка відбулося розширене 

виїзне засідання Ради директорів підприємств, установ та організацій міста 

Києва. У засіданні, за головування Голови КМДА Віталія Кличка, взяли участь 

голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, голова Ради 

директорів промислових підприємств, установ та організацій Оболонського 

району, керівники провідних промислових підприємств району. 

27 квітня в приміщенні Торгово-Промислової палати України відбувся 

ІІ Національний форум із підтримки експорту  «Відкриваємо країни. Об'єднуємо 

бізнес». В рамках Експортного форуму відбулося нагородження переможців 

конкурсу «Кращий експортер року». У номінації «Кращий експортер року в галузі 

«Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів» серед великих підприємств переможцем визнане спільне українсько-

італійське взуттєве підприємство ТОВ «РІФ-1», що зареєстроване та працює в 

Оболонському районі, а продукція якого популярна не лише в Україні, а й в 

багатьох країнах світу. 

27 травня в приміщенні Торгово-промислової палати України відбулася 

виставка-презентація продукції київських товаровиробників «Зроблено в 

Києві». У рамках експозиції Оболонського району були представлені такі 

http://www.knutd.com.ua/pod-ta-publkats/news/8731/
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підприємства ПАТ «Оболонь», ПАТ «Макаронна фабрика», АТ «Чинбар», ПАТ 

«Промзв’язок», ТДВ КВО «Медапаратура», ПАТ «Завод Маяк», ДП «Завод 

«Генератор», ТОВ «Удача», КЕЗ «Динамо», ТОВ «Перший трубний завод», а 

також дві наукові установи району – Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. 

Бакуля та Інститут гідробіології НАН України. 

2 листопада в приміщенні ТДВ КВО «Медапаратура» відбулася робоча 

нарада з питань розвитку медичної галузі міста за участю директора 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Багана А.О. і 

генерального директора ТДВ КВО «Медапаратура» Марченка Ю.Г. На нараді 

розглянуто питання щодо забезпечення медичних установ м.Києва цифровими 

флюорографами виробництва ТДВ КВО «Медапаратура». 

16 листопада в приміщенні ПАТ «Промзв’язок» відбулася робоча нарада за 

участю директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА 

Багана А.О. і генерального директора ПАТ «Промзв’язок» Вехалевського Д.О. На 

нараді обговорювалося питання технічних можливостей ПАТ «Промзв’язок» щодо 

виробництва деталей та вузлів ліфтового обладнання в рамках програми модернізації 

ліфтового господарства міста, а також випуску терміналів для потреб столиці.  

18 листопада в приміщенні Київського виробничого об’єднання  

«Медапаратура» відбулося розширене засідання Президії Ради директорів 

підприємств, установ та організацій м. Києва з питання “Про можливості 

постачання медичних препаратів та медичного обладнання київських 

виробників комунальним установам м. Києва».  

23 листопада в НСК «Олімпійський» відбувся Інвестиційний форум міста 

Києва, організований Київською міською державною адміністрацією. У роботі 

Форуму взяли участь перший заступник голови КМДА Г.Пліс, голова Ради 

директорів промислових підприємств, установ та організацій Оболонського 

району м. Києва В.І. Ліщук, ін. Власний інвестиційний проект в рамках Форуму 

представило деревообробне підприємство Оболонського району – ПАТ «ДОК-7». 

22-25 листопада відбувся XV Міжнародний промисловий форум, участь в 

якому взяв Науково-технологічний концерн «АЛКОН», що працює на базі та у 

тісній співпраці з Інститутом надтвердих матеріалів ім. В. Бакуля НАН 

України. В рамках Форуму концерн представив зразки продукції власного 

виробництва - оснащені надтвердими матеріалами інструменти, які з високою 

ефективністю використовуються в різних галузях промисловості, в тому числі 

авіабудуванні, при обробці металічних матеріалів, природного каменю, скла, 

дерева, бурінні свердловин для розвідки й видобутку нафти та газу. Відомо, що 

порошки та інструменти із надтвердих матеріалів широко експортуються 

концерном до низки країн світу (Японії, Англії, США, Німеччини, Росії). 

1-2 грудня в конгрес-холі Chamber Plaza Торгово-промислової палати 

України, під патронатом Національного форуму з підтримки експорту, пройшла 

Друга міжнародна конференція «Зони вільної торгівлі: можливості та виклики 

для України та партнерів». На конференції виступив Прем’єр-міністр України 

В. Гройсман. Від Оболонського району участь у заході брали Голова ради 

директорів Ліщук В.І. та представники Оболонської РДА. 
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9 грудня відбулась Київська конференція розвитку та безпеки бізнесу, 

участь в якому взяло підприємство району - ПАТ «Завод пластмас».  

22 грудня відбулося нагородження переможців конкурсу «Столичний 

стандарт якості». До нагород були представлені три підприємства Оболонського 

району – АТ «Чинбар», ДП «Завод «Генератор», ТОВ «Адвент Інвест». 

Оболонською райдержадміністрацією разом з підприємствами району 

проведена кропітка робота щодо забезпечення заявок військових частин А5025 

та В2277, закріплених за містом Києвом відповідно до Указу Президента 

України, з надання матеріальної допомоги. Загальна сума допомоги від 

підприємств району склала  78,7 тисяч грн. 

Всього впродовж 2016 року проведено дев’ять засідань Ради директорів 

промислових підприємств установ та організацій  району. 
 

Стан наукового потенціалу 
На території Оболонського району працюють 7 науково-дослідних 

інститутів і установ, які звітують до Міськстату, а саме: Інститут надтвердих 

матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, ДНВП «Алкон-твердосплав НАНУ», 

«Український державний геологорозвідувальний інститут», «Інститут гідробіології», 

Інститут археології та інститут нефрології, що належать до сфери управління 

НАН України, а також Державний науково-інженерний центр систем контролю 

та аварійного реагування. 

 Крім того, в районі працює Київський експертно-технічний центр 

Держгірпромнагляду України – установа, яка, окрім виробничої діяльності, 

займається науково-технічними розробками. 

Чисельність працівників у сфері науки та наукового обслуговування в 

районі становить  біля 929 осіб (2015 рік).  

Науковими організаціями району в 2015 році було виконано 315 наукових 

та науково-технічних робіт на загальну суму 110847,2 тис.грн 

У 2015 році науковими організаціями, у розрізі патентно-ліцензійної роботи, 

подано 29 заявок на видачу охоронних документів, з них 22 – на винаходи. 

За цей період випущено 1141 друкованих робіт. Науковими працівниками 

здійснено 49 виїздів за межі України, з них 11 - на стажування, 38 - з метою 

проведення наукових досліджень. 

Залучення потенціалу наукових установ району для потреб промислового 

комплексу, фінансування окремих програм для комунальних служб та 

організацій району могли б принести обопільну користь і сприяло б ефективно 

вирішувати проблеми гармонійного розвитку району.  

Розвиток ринкової економіки створюватиме додаткові можливості для пошуку 

нових ефективних напрямків роботи та альтернативних джерел фінансових надходжень 

як для крупних наукових організацій, так і для розвитку малих наукових підрозділів.  
 

Малий і середній бізнес. Регуляторна політика  
В рамках виконання Комплексної київської міської цільової програми 

сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 

2015-2018 роки, робота була спрямована на поліпшення підприємницького 

клімату в районі та встановленню конструктивного діалогу з підприємцями. 

http://kyivconf.pro/
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Важливу роль у створенні сприятливих умов для конструктивного діалогу між 

районною владою та суб’єктами господарювання, громадськими організаціями 

підприємців у вирішенні проблемних питань розвитку підприємництва покликана 

виконувати Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації. В 2016 році проведено 3 засідання 

Координаційної ради, на яких піднімалися актуальні питання ведення 

підприємницької діяльності в районі (зокрема, встановлення та демонтаж рекламних 

вивісок суб’єктів господарювання, питання плати за землю тощо). 

З метою підвищення підприємницької грамотності населення у квітні-травні 

та жовтні-листопаді 2016 року в приміщенні Оболонської РДА проведено два 

цикли занять в рамках Курсів саморозвитку та фінансової грамотності. Захід 

проходив на виконання Комплексної київської міської цільової програми сприяння 

розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки. 

Також було проведено низку занять зі школярами старших класів з питань сутності 

підприємництва та шляхів його започаткування.  

Здійснення державної регуляторної політики в Оболонському районі 

проводиться системно, з дотриманням основних принципів, що відповідають 

вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності».  

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

постановка їх на облік в органах податкової служби, статистики, пенсійного та 

соціальних фондів здійснюється за принципом «єдиного вікна» з липня 2005 року. 
 

Центр надання адміністративних послуг 

В Оболонському районі міста Києва 18 лютого 2016 року відкрився 

оновлений Центр надання адміністративних послуг на першому поверсі 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: вулиця 

Маршала Тимошенка, 16. Для максимальної зручності, територіальної 

доступності та відсутності черг в Оболонському районі крім основного Центру 

надання адміністративних послуг функціонує також філія за адресою: проспект 

Героїв Сталінграда, 57.  

Впродовж 2016 року у відділі (Центрі) надання адміністративних послуг надано 

51683 адміністративні послуги та прийнято 55045 заяв на отримання адміністративних 

послуг, у порівнянні з 2015 роком кількість наданих адміністративних послуг та 

прийнятих заяв збільшилась на 23066 та 26262 відповідно. Середня кількість 

відвідувачів Центру на місяць складає близько 4587 відвідувачів, а середній час 

очікування в черзі не більше 5 хвилин. 

На відміну від 2015 року до переліку суб’єктів надання адміністративних 

послуг Оболонського району (серед яких Державна міграційна служба України; 

Управління праці та соціального захисту  населення; Архівний відділ; Відділ 

обліку та розподілу житлової площі; Управління будівництва, архітектури та 

землекористування; Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту; Орган 

приватизації державного житлового фонду управління житлово-комунального 

господарства; Служба у справах дітей; Головне управління Держземагентства у 

місті Києві; Реєстраційна служба Головного територіального управління 

юстиції у м. Києві з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме 

http://obolon.kievcity.gov.ua/content/upravlinnya-praci-ta-soc-naselennya.html
http://obolon.kievcity.gov.ua/content/sektor-arhivnyy.html
http://obolon.kievcity.gov.ua/content/viddil-obliku-ta-rozpodilu.html
http://obolon.kievcity.gov.ua/content/viddil-obliku-ta-rozpodilu.html
http://obolon.kievcity.gov.ua/content/kapitalne-budivnyctvo.html
http://obolon.kievcity.gov.ua/content/kapitalne-budivnyctvo.html
http://obolon.kievcity.gov.ua/content/viddil-u-spravah-simi.html
http://obolon.kievcity.gov.ua/content/organ-pryvatyzacii.html
http://obolon.kievcity.gov.ua/content/organ-pryvatyzacii.html
http://obolon.kievcity.gov.ua/content/organ-pryvatyzacii.html
http://obolon.kievcity.gov.ua/content/sluzhba-u-spravah-ditey-molodi.html
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майно) з 2016 року адміністраторами відділу (Центру) надання адміністративних 

послуг здійснюється прийом документів з надання адміністративних послуг 

Реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, 

а з 1 травня 2016 року Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме: 

- державна реєстрація права власності на нерухоме майно; 

- скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

- внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно у зв’язку з допущенням технічної помилки. 

На 01.01.2017 надано 1781 адміністративну послугу з питань державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

Відповідно до Закону України від 10.12.2015 № 888-VIII «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» на 

районні в місті Києві державні адміністрації покладено повноваження зокрема зі 

здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. 

З 10 травня 2016 року в Оболонському районі запроваджено надання 

послуг з питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

через адміністраторів відділу (Центру) надання адміністративних послуг 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, окрім послуги 

«Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців у вигляді витягу», яка надається безпосередньо 

через суб'єкта надання адміністративної послуги. 

На 01.01.2017 адміністраторами відділу (Центру) надання адміністративних 

послуг Оболонської РДА прийнято 8783 справи від суб’єктів звернень стосовно 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та надано 7546 

консультацій, а також державними реєстраторами надано 803 витяги. 

З метою реалізації повноважень у сфері децентралізації з 04 квітня 2016 року 

в Оболонському районі запроваджено надання послуг з питань 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб через відділ 

(Центр) надання адміністративних послуг Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

На 01.01.2017 адміністраторами відділу (Центру) надання адміністративних 

послуг Оболонської РДА прийнято 21065 справ від суб’єктів звернень стосовно 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб. 

На виконання рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 861/861 

«Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через 

центри надання адміністративних послуг в місті Києві» адміністраторами 

здійснюється прийом документів з надання адміністративних послуг 

Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста 

Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). На 01.01.2017 адміністраторами відділу (Центру) надання 

адміністративних послуг Оболонської РДА прийнято 32 справи від суб’єктів звернень. 
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Також, адміністраторами здійснюється прийом документів з надання 

адміністративних послуг Управління державної реєстрації Головного територіального 

управління юстиції у м. Києві з питань реєстрації громадських об’єднань. 

На 01.01.2017 адміністраторами відділу (Центру) надання адміністративних 

послуг Оболонської РДА прийнято 26 справ від суб’єктів звернень стосовно 

реєстрації громадських об’єднань. 

Центр надання адміністративних послуг створений за принципом 

«єдиного офісу» та «відкритого простору», де в межах одного приміщення 

громадяни можуть у скорочені терміни та в комфортних умовах швидко та 

зручно отримати будь-яку адміністративну послуг. 

Для цього Центр обладнаний сучасною оргтехнікою, електронною 

системою управління чергою та системою відео спостереження, встановлений 

платіжний термінал та банкомат. В Центрі розміщена дитяча кімната, діє 

система центрального кондиціонування, для людей з обмеженими фізичним 

можливостями встановлено автоматизований підйомний механізм. В Центрі 

розміщено 6 інформаційних стендів з переліком документів необхідних для 

отримання адміністративних послуг, інформаційними та технологічними 

картками адміністративних послуг. Для зручності відвідувачів, в приміщенні 

Центру надається супутня послуга з виготовлення копій документів є WI-FI, 

розташовані зручні місця для сидіння й заповнення документів.Встановлено 

скриньку для висловлювання звернень, зауважень та пропозицій щодо якості 

надання адміністративних послуг. 

Для максимальної зручності громадян запроваджено можливість 

попереднього запису на прийом до адміністратора через «Електронний 

кабінет». Діє послуга «смс-інформування» про готовність документів. Крім 

адміністративних послуг можна також отримати консультації та всю необхідну 

інформацію у приймальній громадян Оболонської райдержадміністрації, яка 

для зручності розташована на першому поверсі поруч із Центром надання 

адміністративних послуг. В приміщенні Центру також надаються консультації 

представником суб’єкта надання адміністративних послуг, а саме Головного 

управління Держгеокадастру у м. Києві. 

Для зручності громадян та пришвидшення надання адміністративних послуг 

спільно з суб’єктами надання адміністративних послуг на разі ведеться робота з 

переведення деяких видів адміністративних послуг в електронний вигляд (довідка 

про перебування на квартирному обліку, витяг з державного земельного кадастру). 

Для забезпечення надання адміністративної послуги з оформлення паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон Оболонською районною в місті Києві 

державною адміністрацією в Центрі надання адміністративних послуг 

Оболонського району виділено окрему кімнату, в якій облаштовано та 

укомплектовано три робочі місця відповідно до протоколу №1 від 08.07.2013 до 

Угоди про співробітництво між Державною міграційною службою України та 

Київською міською державною адміністрацією від 17 квітня 2013 року №3. 

На підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування 

та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-19 та 
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розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 01.02.2016 № 48 «Про організаційно-правові заходи, 

пов’язані з наданням адміністративних послуг у сферах державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців, реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб у межах 

міста Києва, а також наданням відомостей з Державного земельного кадастру», 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація здійснює 

повноваження в сфері реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб з 04 квітня 2016 року. 

Оболонською РДА, відповідно до покладених на неї завдань, щодо 

виконання вимог Законів України «Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні», «Про Державний реєстр виборців» та Правил 

реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 

02.03.2016 № 207 з 04 квітня 2016 року по 31 грудня 2016 року було здійснено: 

1.Зареєстровано місце проживання/перебування – 7093 суб’єктам звернень. 

2.Знято з реєстрації місця проживання/перебування – 8213 суб’єктів звернень. 

3.Відмовлено в здійсненні реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання/ 

перебування – 611 суб’єктам звернень. 

4.Видано довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування – 3171 суб’єкту звернень. 

5.Відповідно до статті 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців», з 

метою здійснення поновлення бази даних Державного реєстру виборців, були 

надані щомісячно відомості до Державного реєстру виборців Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації, згідно форм 3.1 (про 

зареєстрованих за місцем проживання, яким протягом наступного місяця 

виповниться 18 років); 3.4 (про осіб, які зареєстрували своє місце проживання) 

та 3.5 (про осіб, які зняті з реєстрації за місцем проживання); 

6.Згідно з статтею 11 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні», з метою поновлення бази даних Єдиного 

Державного демографічного реєстру, були надані щотижнево відомості до 

Оболонського районного відділу Головного управління Державної міграційної 

служби України у м. Києві, про осіб, які зареєстрували місце проживання/перебування та 

осіб, які зняли з реєстрації місце проживання. 

7.З метою обміну відомостей між Реєстрами різних територіальних громад для 

реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи у разі її вибуття з однієї 

адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до іншої адміністративно-

територіальної одиниці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, 

було надіслано 829 повідомлень до іншого органу реєстрації, на території 

обслуговування якого було зареєстроване попереднє місце проживання особи та 

отримано 1300 повідомлень щодо зняття з реєстрації місця проживання/перебування в 

Оболонському районі міста Києва.  

8.Надана інформація в письмовій формі відповідно до Законів України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про Державний реєстр 

виборців», «Про захист персональних даних» та Правил реєстрації місця проживання, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів від 02.03.2016 № 207: 
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- 51 громадяну; 

- 114 органам державної влади. 

Відповідно змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», внесених Законом України від 15.05.2015 №191-VIII 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов 

ведення бізнесу (дерегуляція)» прийняття від суб’єкта господарювання або 

уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, одержання 

дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру здійснюється 

адміністратором у центрі надання адміністративних послуг. 

Протягом 2016 року у відділі (Центрі) надання адміністративних послуг 

видано 18 документів дозвільного характеру в той час, як за аналогічний період 

2015 року такий показник складає 143, сформовано 104 дозвільні справи, 

зареєстровано 46 декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, в 2015 році 

зареєстровано 22 декларації, та 10 відмов у реєстрації декларації відповідності 

матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, у 2015 році таких відмов було 15. 
 

Інвестиційна політика 
Одним із напрямків повноважень районної державної адміністрації є 

сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території району. 

В Оболонському районі із залученням іноземних інвестицій працює 843 

комерційних підприємства різних галузей. Спостерігається збільшення надходжень 

прямих іноземних інвестицій на підприємства району. На 01.01.2017 надходження 

прямих іноземних інвестицій в район очікується в обсязі 1060,0 млн.дол.США 

(обсяг прямих іноземних інвестицій за 9 місяців 2016 року склав 1030,8 

млн.дол.США, що більше на 7,6% до відповідного періоду 2015 року). 

На постійному контролі знаходиться інноваційна діяльність в 

промисловості району, що здійснюється з метою впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу. 

Долучено керівників промислових підприємств до нової інтерактивної 

платформи «Електронна база інвестиційних проектів». 

У 2016 році до Департаменту економіки та інвестицій КМДА надано 5 

пропозицій (анкет) щодо взаємодії з міжнародними ґрантовими організаціями, 

благодійними фондами по залученню позабюджетних коштів. 
 

Внутрішній ринок товарів і послуг 
Торговельне обслуговування населення Оболонського району здійснюють 696 

стаціонарних об’єктів торгівлі по продажу продовольчих та непродовольчих товарів, 

335  підприємства  ресторанного господарства,  11 підприємств ринкової мережі.  

В 2016 році в районі відкрито 7 продовольчих магазинів, з них 2 

супермаркети, 3 заклади ресторанного господарства.  

           Відкриття сучасних прогресивних закладів торгівлі, адаптованих до світових 

стандартів, які застосовують високотехнологічні форми обслуговування - торгові 

центри, супер-гіпермаркети, - дало можливість забезпечити населення району 

торговельними площами на 1000 осіб більше як у 2 рази, відповідно діючих 

нормативів.   
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 Основний показник розвитку галузі – товарообіг, який в 2016 році   

очікується до 16 500 млн.грн. За показником обсягу обороту роздрібної торгівлі  

Оболонський район займає 1 місце по місту Києву. 

 662 об’єкти побутового обслуговування надають свої послуги 

мешканцям району. У 2016 році відкрито 32 підприємства побутового 

обслуговування, це – перукарні, послуги по догляду за тілом людини, послуги 

хімчистки, прання білизни, технічне обслуговування та ремонт автомобілів та 

інші індивідуальні послуги. 

Реалізація побутових послуг за рік складає 336,8 млн. грн.  

Важливу роль у забезпеченні населення продовольчими та непродовольчими 

товарами продовжують займати ринки. На території  району функціонує 11 ринків 

загальною площею 17,4452 га та загальною кількістю 8023 торговельних місця. 

Сьогодні ринки вирішують важливі соціальні і економічні завдання: стабілізують 

ринок праці та дають населенню нові робочі місця . 

Для більш повного задоволення населення продуктами харчування за 

доступними цінами в 2016 році в районі проведено 90 сільськогосподарських 

ярмарків, до участі в яких залучались безпосередньо товаровиробники 

сільськогосподарської продукції та підприємства харчової та переробної 

промисловості з різних регіонів України. Так, в 2016 році в ярмарках брали 

участь 7230 учасників та реалізовано 9086,8 тонн продукції. 

Районні ярмарки проводяться  щосуботи та щочетверга, а також 2 рази на 

місяць по п’ятницях в смт.Пуща Водиця і по неділях . Водогін. 

 З 1 серпня по 1 вересня 2016 року в Оболонському району в торгових 

центрах «Дрім Таун», «Караван» та «Епіцентр» проведено шкільні ярмарки з 

родажу товарів для школярів.   

Крім того, райдержадміністрацією організовано участь підприємств 

торгівлі в міському ярмарку з продажу товарів для садівників, городників та 

фермерів на вул. Ревуцького. 

На весняно-літній період 2016 року була розгорнута мережа об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі з продажу морозива, прохолоджувальних напоїв, 

плодоовочевої продукції та баштанних культур. 

     Проводились обстеження нових об’єктів торгівлі, ресторанного 

господарства та побутового обслуговування. Надавалась консультативна та 

методична допомога суб’єктам господарювання щодо дотримання чинного 

законодавства, що регулює їх діяльність. 

  Проведено конкурс серед суб’єктів господарювання сфери побутового 

обслуговування на звання «Зразковий в Оболонському районі м.Києва» і «Зразковий в 

місті  Києві». На розгляд комісії подано 5 підприємств побуту на звання «Зразковий 

в Оболонському районі  м.Києва» і 4 на  звання «Зразковий в місті Києві». 
 

Забезпеченість житлом 
На 01.01.2017 на квартирному обліку в держадміністрації району 

перебуває 5487 сімей (01.01.2016 – 5320 сімей), серед яких: 

- в загальній черзі – 2347 сімей (на 01.01.2016 – 2622 сім’ї); 

- в першочерговому списку – 2315 сімей (на 01.01.2016 – 2185 сімей); 

- в позачерговому списку – 525 сімей (на 01.01.2016 – 513 сімей). 
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На соціальному квартирному обліку перебуває 21 сім’я (з числа 

перебуваючих на квартирному обліку). 

За рахунок житлової площі, виділеної Департаментом будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) поліпшені житлові умови 8 сім’ям та 

одиноким громадянам з числа перебуваючих на квартирному обліку (за 2015 

рік – 4 сім’ї, за 2014 – 12, за 2013– 4, за 2012– 5, за 2011– 6), а саме: 

- одинокі матері – 1 сім’я (без зняття з квартирного обліку): 

- потерпілі в зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС (2 категорія) – 1 сім’я 

(без зняття з квартирного обліку); 

- особи, що повернулись з дитячих будинків – 1 особа (із зняттям з квартирного обліку); 

- сім’ї загиблих учасників антитерористичної операції – 1 особа (із зняттям з 

квартирного обліку); 

- сім’ї загиблих учасників Революції Гідності – 2 сім’ї (із зняттям з квартирного обліку); 

- приєднання кімнат в комунальних квартирах – 2 сім’ї (одна сім’я із зняттям з 

квартирного обліку). 

Направлені в Комісію з питань розгляду заяв про надання житлових 

приміщень у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці, людей 

похилого віку та інвалідів на вулиці Будищанській, 4, вулиці Котельникова, 32/11 та 

вулиці І.Їжакевича, 3 клопотання щодо поселення до вказаних будинків 4 сімей з числа 

перебуваючих на квартирному обліку та на соціальному квартирному обліку (за 2015 

рік – 8 сімей, за 2014– 1, за 2013 – 1, за 2012 – 8, за 2011 – 4). 

Знято з квартирного обліку 14 сімей у зв’язку з отриманням житла за 

державною програмою „Доступне житло” (за 2015 рік – 31 сім’ю, за 2014 рік – 

57, за 2013– 36, за 2012– 74, за 2011– 33). 

За клопотаннями від організацій, установ та підприємств затверджені їх 

рішення про надання житла сім’ям 7 працівників (за 2015 рік – 14 сімей, за 

2014– 37, за 2013– 14, за 2012– 59, за 2011– 24). 

Також за клопотаннями від організацій, установ та підприємств 

виключено із числа службових 20 квартир, в яких мешкало 17 сімей, 

перебуваючих на квартирному обліку за місцем проживання. При цьому 9 сімей 

знято з квартирного обліку. (За 2015 рік виключено з числа службових 44 

квартири, за 2014 – 17, за 2013– 10, за 2011– 11, за 2012 – 17). До числа 

службових включена 1 квартира (за 2015 рік – 4 квартири, за 2014 рік – 17). 

Усього за 2016 рік вирішувалось 52 питання з надання (закріплення) 

житлової площі (за 2015 рік – 76 питань, за 2014 рік – 87). 

Разом з програмами „Доступне житло” – 66 питань (за 2015 рік – 107 

питань, за 2014 рік – 144). 

Відповідно до пункту 25-1 Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР”, 

затверджених Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української ради 

професійних спілок від 11.12.1984 № 470 (доповнений постановою Кабінету 

Міністрів України  № 238 від 11.03.2011) за 2016 рік підготовлено для передачі до 

Державного реєстру інформацію по 185 справах (у 2015 році підготовлено для 
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передачі інформацію по 325 справах, у 2014 році – подано інформацію по 338 

справах та підготовлено для передачі інформацію по 212 справах). 
 

Будівництво 
Згідно з Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 

рік було заплановано освоєння коштів за рахунок бюджету розвитку  спеціального 

фонду міського бюджету та цільових фондів у сумі  144 171,5 тис.  грн. 

             За 2016 рік на замовлення Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського 

бюджету та цільових фондів освоєно  113 583,7  тис. грн., що становить 78,8%. В 

тому числі: по об’єктах капітального ремонту – 92,2%, по об’єктах капітального 

будівництва – 56,3%. 

Об’єкти капітального будівництва 

По галузі «Охорона здоров’я» освоєно капіталовкладень на суму 1 117 тис. грн. 

По об’єкту «Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду дитячої поліклініки №2 

на вул. Маршала Тимошенка, 14» освоєно капіталовкладень на суму 834,7 тис. грн. 

Виконано влаштування покрівлі, блискавкозахист та частину робіт по утепленню фасаду. 

 По об’єкту «Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду центральної    

районної   поліклініки   на   вул.   Маршала Тимошенка, 14»  було освоєно коштів на 

суму 282,3 тис.грн. Проведено роботи по влаштуванню покрівлі та блискавкозахисту.  

Згідно з Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2016 рік  по галузі «Освіта» освоєно капіталовкладень на суму 29 186,2 тис. грн. 

По реконструкції дошкільного навчального закладу №585 на вул. Маршала 

Малиновського, 1-Б виконано огорожу, внутрішні будівельні роботи в 4 групах, 

спортивній залі, реконструкцію внутрішніх інженерних мереж, закінчено роботи 

по влаштуванню покриття покрівлі профнастилом, заміну вікон, розпочато 

роботи по влаштуванню майданчиків, встановлено тіньові навіси. Виконано 

внутрішні будівельні роботи в групах «Сонечко», «Віночок». Отримано 

експертний звіт від 13.10.2016 №1316-4298-15/УЕБ. 

          Отримано позитивний  висновок  на проектно-кошторисну документацію по 

реконструкції  з утепленням фасаду спеціалізованої школи №16 на вул. 

Вишгородській, 42/1, затверджено проектно-кошторисну документацію 

розпорядженням Оболонської РДА. Відбулися відкриті торги, визначено 

генеральну підрядну організацію ТОВ «Львівський будівельний холдинг» та 

укладено договір підряду. Виконано утеплення фасаду мінплитами, замінено вікна.   

Продовжуються роботи по реконструкції дошкільного навчального 

закладу №533 на просп. Оболонському, 15-В. Виконано заміну віконних блоків, 

загальнобудівельні роботи, електромонтажні роботи, утеплення фасаду, 

благоустрій території, замінено 382,5 п.м огорожі. Отримано експертний звіт 

№1315-4298-15/УЕБ від 13.10.2016.  

По об’єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №193 на 

просп. Оболонському, 16-Г» розпочато реконструкцію групових приміщень та 

утеплення фасаду, благоустрій території, замінено вікна. Виконано коригування 

ПКД, отримано експертний звіт №2336-4241-16/УЕБ від 28.12.2016.  

Виконуються роботи по об’єкту «Реконструкція дошкільного навчального 

закладу №260 на просп. Оболонському, 16-Б», а саме заміна віконних блоків, 
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закінчуються роботи по утепленню фасаду, будівельні роботи по харчоблоку. Виконано 

коригування ПКД,   отримано експертний звіт №2335-4241-16/УЕБ від 28.12.2016. 

По об’єктах «Реконструкція дошкільного навчального закладу №589 на 

вул. Маршала Тимошенка, 3-Б», «Реконструкція дошкільного навчального 

закладу №608 на вул. Богатирська, 18-Є» проведено процедуру електронного 

майданчику, визначено проектну організацію, укладено договір на виконання 

ПКД, виконано проектно-вишукувальні роботи. 

Визначено переможця на роботи по об’єкту «Реконструкція дошкільного 

навчального закладу №321 по вул. Автозаводській, 13-А» та виконані роботи по 

заміні вікон, влаштуванню покрівлі та фасаду. 

По об’єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №231 на вул. 

Богатирській, 2-В» підготовлено розпорядчі документи КМДА щодо необхідності 

виконання робіт з реконструкції та передано на погодження в установленому порядку.  

Розпочато роботи по об’єкту «Реконструкція фасаду загальноосвітнього 

навчального закладу №214 на Оболонському проспекті, 9-А», а саме виконано 

роботи по заміні віконних блоків та утепленню частини фасаду.   

По об’єкту «Реконструкція міжшкільного стадіону ЗНЗ №214 на просп. 

Оболонському, 9-А та №225 на просп. Оболонському, 9-Б з облаштуванням 

бігових і велосипедних доріжок та благоустроєм території» проведено тендерну 

процедуру на проектні роботи та виконано містобудівний розрахунок. 

Містобудування, архітектура, землекористування та капітальне будівництво 

1.Присвоєно поштових адрес новозбудованим багатоквартирним житловим 

будинкам, домоволодінням, жилим будинкам садибного типу, індивідуальним 

дачним та садовим товариствам, гаражним, садовим, дачним кооперативам 

(товариствам)  - 12 шт. 

2.Розглянуто звернень фізичних та юридичних осіб – понад 280 листів. 

3.Проведено 6 нарад із забудовниками та інвесторами об'єктів житлового будівництва. 

4.Проведено 4 засідання робочої групи з питань моніторингу та контролю 

виконання законодавства у сфері будівництва та протидії незаконному 

будівництву на території Оболонського району. 

5.Проведено 37 обстежень за скаргами мешканців Оболонського району по 

виявленню фактів самочинного будівництва та порушень містобудівного 

законодавства. 

6.В 2016 році проведено 1 засідання Комітету доступності інвалідів та  здійснені 

заходи з адаптації приміщення для потреб людей з обмеженими фізичними 

можливостями та влаштовано спеціальний підйомник для безперешкодного 

пересування в середині приміщення. А також облаштовано пандусом центральну 

вхідну групу будівлі Оболонської РДА.  

7.На території Оболонського району проводиться будівництво наступних об’єктів: 

1.Житловий будинок на вул. Маршала Тимошенка, 21 (корп. 1); 

2.Житловий будинок на вул. Пріорській (Полупанова), 16; 

3.Житловий будинок на вул. Ю. Кондратюка, 1 (ІІІ черга, 2 пусковий комплекс); 

4.Житловий будинок на просп. Оболонському, 26 (2 черга); 

5.Житловий будинок на вул. Сім'ї Кульженків, (Дехтяренка), 1 (2 пусковий комплекс); 

6.Житловий будинок на просп. Оболонському, 30; 
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7.Житловий будинок на вул. Петра Калнишевського (Майорова), 6;  

8.Житлові будинки на вул. Петра Калнишевського, 2; 

9.Житловий будинок на просп. Оболонському (біля озера Опечень); 

8. В 2016 році введено в експлуатацію 16 індивідуальних будинків в 

котеджному комплексі «Італійський квартал» ( загальна площа котеджів ІІ черги 

становить - 9889,14 м.кв, в тому числі житлова площа – 2789.2 м.кв). 

Відпрацьовано 511 звернень громадян, юридичних осіб та доручень 

КМДА з питань архітектури та землекористування. 

З метою проведення моніторингу використання земельних ділянок 

розташованих на території району, проведено обстеження 21 земельної ділянки. 

Взято участь у 5 засіданнях міської Комісії з питань розміщення 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування 

біля стаціонарних закладів ресторанного господарства. За результатами 

проведених засідань Оболонською районною в місті Києві державною 

адміністрацією розроблено та надано свої висновки щодо 24 місць 

розташування існуючих тимчасових споруд. 

На виконання заходів із встановлення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом 

та хлібобулочними виробами, що користуються підвищеним попитом на 

території Оболонського району, Оболонська районна в місті Києві державна 

адміністрація розробила та направила 8 адрес додаткових місць для розміщення 

тимчасових споруд з продажу хлібобулочних виробів. Організовано та 

проведено 3 виїзні наради з метою обговорення з мешканцями прилеглих 

будинків питання щодо можливості встановлення тимчасових споруд 

торговельного призначення з продажу хлібобулочних виробів ПАТ «Київхліб» 

на території Оболонського району.  

Для Київської міської державної адміністрації розглянуто та направлено 7 

пропозицій щодо можливості реалізації інвестиційних проектів. 

В межах компетенції розглянуто та надано 7 висновків щодо можливості 

реалізації запропонованих громадянами проектів, відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 15.09.2016 №865 «Про затвердження Положення про 

громадський бюджет (бюджету участі) міста Києва на 2016 рік».  
 

Благоустрій 
У 2016 році здійснювався нагляд та контроль за додержанням правил 

благоустрою території району, затверджених рішенням Київської міської ради 

"Про правила благоустрою міста Києва" від 25.08.08 № 1051/1051. В разі 

виявлення порушень Правил благоустрою території в місті Києві, у 

встановленому порядку складалися відповідні приписи та протоколи про 

адміністративні правопорушення. Складені протоколи про адміністративні 

правопорушення надсилались відповідно до ст. 257 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення органу, уповноваженому розглядати справу 

про адміністративне правопорушення. Працівниками відділу контролю за 
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благоустроєм Оболонського району за 2016 рік виявлено загальну кількість 

порушень правил благоустрою – 3249, із них усунуто – 3127. 

За 2016 рік  проведеною  роботою, шляхом самовивозу,  власниками та 

силами КП "Київблагоустрій" було демонтовано 110 тимчасових споруд. 

Районним  адміністраціям  в 2016 році кошти з міського бюджету не виділялись 

на проведення  робіт з демонтажу тимчасових споруд. 

Для вирішення питання ліквідації стихійної торгівлі в Оболонському 

районі  на території ринків ЗАТ «Ринок «Оболонь», ТОВ «Ринок «Полісся» та 

ТОВ «Ринок «Бережанський» організовано та запропоновано соціальні місця 

для продажу продовольчих товарів. 

Проведені організаційні заходи щодо приведення до належного санітарного 

стану засмічених територій, та  ліквідовано навали побутового сміття за наступними 

адресами: вул. Майорова, 8; вул. Полярна, 10; вул. Дехтяренка; вул. Дибенка; 

прилегла територія до затоки «Вовкувата»; прилегла територія до затоки «Верблюд»; 

пр. Московський, 26-28; вул. Добринінська (під мостом); відкоси біля  зупинки 

електрички «Вишгородська»; вул. Резервна;  вул. Лугова. 

Проводились перевірки відновлення благоустрою відповідно до 

аварійних контрольних карток та планових контрольних карток, виданих 

Департаментом міського благоустрою та збереження природного середовища. 

За 2016 рік у відділі контролю за благоустроєм Оболонського району закрито 219 

аварійних контрольних карток  та 27 планових контрольних карток.  

В рамках загальноміської програми  «Чисте місто» територію району 

поділено та закріплено за відповідальними головними спеціалістами відділу, 

про що внесено відповідну інформацію на сайт Департаменту міського 

благоустрою та збереження природного середовища. 
  

Озеленення 
У 2016 році проведені роботи по підготовці зелених насаджень до 

весняно-літнього сезону, збереженню їх в період  літньої спеки,  утриманню в 

належному санітарно-епідеміологічному стані в осінньо-зимовий  період. 

Щоденно виконувались роботи по санітарному прибиранню об’єктів 

благоустрою, по відновленню та закладенню нових газонів, квітників, клумб з 

внесенням рослинного ґрунту та висівом газонної трави. 

Приведені в належний стан штучні малі архітектурні елементи (паркові 

меблі, ігрові та спортивні майданчики, урни для сміття, декоративні вази). 

Для покращення естетичних та агротехнічних якостей зелених насаджень 

протягом року виконано підживлення рослин, прополювання від бур'янів, 

рихлення та окучення. 

Основні показники виконання запланованих заходів з благоустрою та догляду 

 за зеленими насадженнями у 2016 році. 

№ Найменування заходів од. 

вим. 

план факт 

1 Посадка дерев з комплексом робіт шт. 600 600 

2 Посадка кущів шт. 3000 3748 

3 Ремонт газонів га 10,5 10,5 
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4 Посадка квітів т.шт. 930,0 930 

Заходи з утримання  

1 Формовочна і санітарна обрізка дерев т.шт. 9,25 9,25 

2 Фарбування зрізів після обрізки т.шт. 9,25 9,25 

3 Догляд за доріжками з врах.крат. га 7,07 7,07 

4 Санітарна очистка газонів з врах.кратн. га 660 660 

5 Щоденне прибирання газонів та набережної р.Дніпро  га 570 570 

6 Розокучення дерев т.шт. 5,6 5,6 

7 Розокучення кущів т.шт. 57,31 57,31 

8 Очищення пристовбурних лунок від піску шт. 2600 2600 

9 Зняття напливів піскосуміші з газонів  га 10,5 10,5 

10 Очищення доріжок від рослинності га 4,86 4,86 

11 Заміна рослинного грунту в лунках дерев шт. 380 380 

12 Прополювання квітників з врах.кратн. га 19,32 19,32 

13 Прополювання газонів з врах.кратн. га 20,60 20,60 

14 Рихлення лунок під деревами з врах.кратн. т.шт. 44,8 44,8 

15 Рихлення лунок під кущами з врах.кратн. т.шт. 508,0 508,0 

16 Видалення дикої порослі на деревах т.шт. 8,30 8,30 

17 Полив квітників з врах.кратн. га 2,76 2,76 

18 Рихлення квітників га 19,32 19,32 

19 Скошування газонів з врах.кратн. га 599 599 

20 Згрібання скошеної трави з врах.кратн. га 140 140 

21 Полив газонів з врах.кратн. га 320 320 

22 Внесення добрив під дерева т.шт. 11,20 11,20 

23 Внесення добрив під кущі т.шт. 28,65 28,65 

24 Внесення добрив під квітники га 5,52 5,52 

25 Окучення дерев на зиму т.шт. 6,30 6,30 

26 Окучення кущів на зиму т.шт. 63,5 63,5 

27 Згрібання листя з газонів та набережної (з врахуванням кратності) га 328 328 

28 Догляд за живоплотом м/п 2360 2360 

29 Кронування дерев шт. 120 120 

30 Зняття сухих та аварійних дерев шт. 550 635 

31 Очищення дерев від омели шт. 350 350 

32 Догляд за кущами - формовочна обрізка (з врахуваннм кратності) т.шт. 190,5 190,5 

33 Вивіз сміття, гілля, опалого листя, скошеної трави м3 4200 4200 

34 Полив дерев т.шт. 6,8 6,8 

35 Полив кущів т.шт. 8,2 8,2 

36 Корчування пнів шт. 420,0 420,0 

На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради  

(КМДА) від 12.03.2016 № 145 «Про проведення весняного двомісячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2016 році» 

для підтримання рейтинговості району, основними виробничими процесами на 

підприємстві під час весняного двомісячника з благоустрою 2016 року було: 

висаджування дерев, кущів, троянд, квітів, відновлення газонів, догляд за 
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деревами та чагарниками, живоплотом,  формовочна обрізка з зафарбуванням 

зрізів, розокучення), догляд за квітниками (висаджування, рихлення), садовими 

доріжками та майданчиками (санітарне прибирання сміття), видалення 

аварійних та хворих дерев.  

Згідно завдань і заходів, передбачених Розпорядженням Київської міської 

державної адміністрації 11.08.2016 № 662 від виконано роботи з озеленення  на таких 

скверах: між будинками по вул. Північна, 46 та пр. Г.Сталінграда, 61а; вул. Г.Дніпра 

між будинками 40а та 42б; по вул.Г.Дніпра 30-32а; по вул. Г.Дніпра 42-42а; вул. 

Прирічна, 3-5; вздовж вул. Богатирська; по пр. Г.Сталінграду, 7б; по вул З.Гайдай, 7; 

вул. М.Тимошенка, 13-15; пл. Др. Народів; по вул. Г.Дніпра, 35. 

На виконання запланованих заходів двомісячника були задіяні всі 

виробничі потужності підприємства з метою відновлення благоустрою району 

після зимового періоду. Візитівкою району були стрижені форми декоративно-

листяних чагарників, зокрема кулясті форми із спіреї Вангутта та 

сніжноягідників, по транспортній розв’язці просп. Московського - просп. 

Г.Сталінграду  – символ мудрості та сили – композиція – «Слон» зустрічав 

в’їжджаючих в район та на транспортній розв’язці на пр.Г.Сталінграду-

вул.М.Залки висаджені об’ємні композиції «Утята».  

У рамках проведення патріотично-виховного заходу, що спрямований на 

реабілітацію дітей переселенців та їх адаптації до нормального життя у місті 

Києві висаджено волонтерами та учасниками антитерористичної операції кущі 

спіреї- 3 шт.; кущі калини - 4 шт.;  ялина – 1 шт.; квіти - 400 шт. відновлено  20 

м2 газону та встановлено пам’ятний знак «Любов’ю збережемо мир в Україні». 

Найбільшим об’єктом відновлення благоустрою в 2016 році є капітальний 

ремонт парку «Оболонь», в якому проведено влаштування пішохідних фемових 

доріжок, газонів вздовж пішохідних доріжок, також влаштовано квіткові 

композиції з висаджуванням однорічних, багаторічних квітів та злакових трав, 

влаштовано вертикальне ампельне озеленення, встановлено декоративні 

елементів синтезу, паркові лави.  
 

Шляхове господарство і його стан 
На 01.01.2017 на балансі КП ШЕУ Оболонського району знаходиться  132,290 

км. доріг, площею 252536,6 тис.м2, з них: 758,7 тис.м2 тротуарів, 1777,9 тис.м2 доріг.  

Сума виконаних робіт у 2015 році – 38090,3 тис.грн., з них за бюджетне 

фінансування 23215,5 тис.грн., за інше фінансування - 837,0 тис.грн.    

У 2016 році сума виконаних робіт становить 58193,8 тис.грн. з них: за 

бюджетне фінансування 47428,8 тис.грн., за  інше фінансування 1080,8 тис.грн.:  

- поточний(дрібний) ремонт шляхового покриття  51,5 тис.м2 на суму 12399,8 тис.грн.; 

- відремонтовано оглядових колодязів 28 шт. на суму 36,4 тис.грн.; 

- відремонтовано зливоприймальних колодязів 37 шт. на суму 51,1 тис.грн.; 

- прибрано доріг на площі 3490,2 тис. м2 на суму 33536,4 тис.грн.; 

- на утримання гідроспоруд на  суму 357,7 тис. грн.(почищено 1334 оглядових  

та 1664 зливоприймальних колодязів);  

- пофарбовано облаштування доріг площею 17,4 т.п.м. на суму 637,7 тис.грн.; 

- заливка тріщин «Крафко» 2,987 т.п.м. на суму 122,0 тис. грн.; 



 25 

- облаштування наземних пішохідних переходів заниженими бортовими каменями, 

влаштування підвищених пішохідних переходів – 8 од. на  суму 287,7 тис.грн. 

Окрім того, виконані роботи від госпрозрахункової діяльності підприємства 

за 2016 рік  в сумі 9684,2 тис.грн. (за 2015 рік - 14037,8 тис.грн.),  з них: прибирання 

на суму 1068,1 тис.грн.; відновлення покриття на суму 1167,4 тис.грн.; ремонт 

покриття на суму 390,4 тис.грн.; надання послуг та виконання робіт на суму 585,2 

тис.грн.; ремонт міжквартальних проїздів на суму 6427,6 тис.грн.; ремонт 

міжквартальних проїздів (підрядним способом) на суму 45,5 тис.грн.        

Відремонтовано  поточним (дрібним) ремонтом у 2016 році площею 51,5 

тис. м2. (у 2015 році – 11,8 тис. м2).  

Житлово-комунальний комплекс 
Житловий фонд Оболонського району налічує 994 житлові будинки, з 

них: 614 будинків  комунальної власності, 87 будинків житлово-будівельних 

кооперативів, 19 відомчих будинків, 28 будинків ОСББ, 92 інвестиційних 

будинків, 143 приватних житлових будинків, 12 гуртожитків. 

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Оболонського району м. Києва» виконує функції по обслуговуванню 

житлового фонду, який був переданий до сфери управління Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

    На підприємстві по обслуговуванню житла працює близько 2500 

інженерно-технічних працівників та робітників, які здійснюють поточне 

утримання житлового фонду: прибирання будинків та прибудинкової території, 

утримання внутрішньо будинкових інженерних  мереж, здійснюють технічне 

обслуговування обладнання будинків. 

У  2016 році в рамках Програми економічного та соціального розвитку міста 

Києва та  коштів місцевого бюджету виконано капітальний ремонт будинків,  у тому 

числі: покрівлі  22 буд., фасади 2 буд., інженерні мережі 24 буд., електрощитові 25 

буд., сходові клітини 2 буд.,  зливо стічні мережі  20 буд., відремонтовано 35,7 тис.м2 

асфальтового покриття, в тому числі КК «Київавтодор», облаштовано 9 дитячих та 2 

спортивних майданчиків, замінено 8 ліфтів. 

Всього за 2016 рік надано послуг з утримання будинків, споруд і 

прибудинкових територій на суму 160,815 млн.грн., проведено робіт з 

поточного ремонту на суму 20,242 млн.грн., а саме: частковий ремонт 

покрівель, внутрішньо-будинкових мереж та електромереж будинків, ремонт 

ганків та сходових клітин до 2-го поверху. 

Протягом року забезпечувався повний комплекс робіт з утримання будинків, 

споруд та прибудинкових територій, обслуговування інженерного обладнання: 

 -  санітарне утримання будинків та прилеглих територій. Підприємствами-

перевізниками, які працюють в районі по вивозу побутового сміття та 

великогабаритних відходів, вивезено 29,7 тис.м3 твердих побутових відходів та 

357,8  тис.м3  великогабаритних відходів.  

- багатоповерхові будинки району обладнані ліфтами в кількості 2749 ліфтів, з 

них:  відпрацювали термін експлуатації та потребують заміни  –  1541. Технічне 

обслуговування ліфтів здійснює МП «Промкомплекс» у формі ТОВ. 
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Відсоток сплати за послуги з утримання будинків, споруд і 

прибудинкових територій населенням за 2016 рік становить 100,83%.  

Щоп’ятниці проводився моніторинг стану розрахунків за житлово-

комунальні послуги з метою погашення заборгованості населення за житлово-

комунальні послуги. В результаті проведеної роботи та вжитих заходів до 

боржників у 2016 році сплачено боргу на загальну суму 13 млн. 467,18 тис. грн.  

Для  зменшення  цієї заборгованості  до неплатників з початку 2016 року були 

вжиті наступні заходи, а саме: укладено 649 договорів на реструктуризацію 

боргу на суму 6 520 тис.грн, підготовлено та передано до Оболонського суду 60 заяв 

про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за житлово-

комунальні послуги на загальну суму 734,18 тис.грн, на даний час 12 судових 

наказів набрали чинності  на суму 217,9 тис.грн  та передані на виконання до 

ВДВС Оболонського РУЮ м.Києва.  

В межах повноважень головного розпорядника бюджетних коштів по 

галузі «Житлово-комунальне господарство» управлінням було профінансовано  

«Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Оболонського 

району» на утримання  –  23,86 тис.грн.  

      Житлово-комунальні підприємства району приймали участь у виконанні 

заходів державних та загальноміських програм.  

            З метою реалізації Закону України від 14 травня 2015 року № 417-VII 

«Про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках» 

(далі – Закон) та на виконання заходів загальнодержавної Програми  

реформування ЖКГ щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) в будинках комунальної власності впродовж 2016 року 

проводилась системна роз’яснювальна робота серед жителів. На 01.01.2017 в 

районі налічується 61  об’єднання, з них  33 ОСББ зареєстровано у 2016 році.   

 У 2016 році продовжувалася робота по проведенню нарад в рамках  

загальнодержавної Програми популяризації державної підтримки населення 

при виконанні заходів з енергоефективності, в роботі яких прийняли участь 

керівники Оболонської РДА, представники компаній-виробників та постачальників 

обладнання та матеріалів, представники ЖБК, ОСББ, ОСН.  

На виконання міської програми  по реалізації енергоефективних заходів із 

залученням додаткових коштів громадян на умовах спів фінансування для 

будинків ОСББ та ЖБК переможцями конкурсу проектів з реалізації 

енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва у 2016 році стали 

ЖБК «Суднобудівник-7», ЖБК «Темп-10» та ОСББ «Фаворит», які отримали 

фінансову допомогу з коштів міського бюджету на проведення 

енергоефективних заходів у будинках. 

Разом з тим,  з метою запровадження  енергозберігаючих технологій та 

виконання заходів з енергоефективності ЖБК та ОСББ району було виділено 

кошти в сумі 816,65 тис.грн. для встановлення у під’їздах енергозберігаючого 

LED- освітлення. 

            На виконання Закону України «Про приватизацію державного житлового 

фонду» опрацьовано 1026 заяв на отримання адміністративних послуг. 

Підготовлено 384 розпорядження, згідно яких: приватизовано 204 квартири, 
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видано 80 дублікатів свідоцтв про право власності, внесено змін до 100  

свідоцтв про право власності; видано 414 довідок щодо приватизації квартир; 

надано 228 відмов щодо надання адміністративних послуг.  
 

Транспорт 
Головною метою діяльності районної влади у сфері транспорту є забезпечення в 

повному обсязі потреб господарського комплексу та населення у всіх видах транспортних 

послуг, покращення руху громадського автотранспорту на території району. 

На території району знаходиться 18 великих та малих автотранспортних 

підприємств, які звітують управлінню статистики в Оболонському районі. Серед 

них 1 підприємство здійснює перевезення пасажирів, а 17 - вантажоперевезення, 

працює 2 авіакомпанії – Українське авіаційне транспортне підприємство “Роял 

авіа”, ТОВ «Ті-Ей-Пі авіа груп» та 2 підприємства залізничного транспорту, 34 

гаражно-будівельних кооперативів, 20 автокооперативів по експлуатації 

відкритих автостоянок, 21 підземний паркінг. 

Основними перевізниками пасажирів в районі є автотранспортні 

підприємства - ПП “Союз-Авто”, а також автобусний парк № 6, КП «Київпастранс», 

Куренівське тролейбусне депо, Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне 

депо та інші, які не звітують районному відділу статистики. 

Важливим показником стабільності розвитку транспортної сфери району 

є динаміка пасажироперевезень. Аналіз показує, що за звітний період їх обсяги 

в Оболонському районі мають динаміку росту. 

Найбільшу частку перевезень вантажів в районі (58%) здійснюють ЗАТ 

«Автобаза-2», ТОВ Еконо ЛТД, ТОВ «Укрфорвард» та ТОВ «АИС транс-авто».  

По території району проходять 5 трамвайних, 14 тролейбусних, 12 

автобусних маршрутів,  40 таксомоторних, 1 лінія метро та маршрут міської 

електрички. По трасі її руху на території району розташовано 3 посадочних 

платформи: «Петрівка», «Зеніт», «Вишгородська».   

Керівництво райдержадміністрації постійно приділяє увагу розвитку 

транспортного комплексу району. Практично на всіх основних маршрутах зупинки 

обладнані сучасними павільйонами очікування (дві з них підключені до WI-FI), 

своєчасно проводиться ремонт існуючих. 

У 2016 році автобусний маршрут № 73 вул. Милославська – ст. метро «Петрівка» 

продовжено по Оболонському просп. до ст. метро «Героїв Дніпра». Відкрито новий 

тролейбусний маршрут № 47 ст. метро «Мінська» - вул. Милославська. 

Показники 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Перевезено пасажирів (тис.пас.) 30924,5 29434,4 31167,4 

Пасажирооборот (тис./пас.км) 430119,2 410681,3 426206,4 

Кількість автопідприємств (шт.) 1 1 1 

Показники 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Перевезено вантажів (тис.т.) 227,5 237,4 424,27 

Вантажооборот (тис./т.км) 75218,2 46232,45 58555,53 

Кількість автопідприємств (шт.) 20 13 17 
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На всіх автобусних маршрутах, трамвайних та тролейбусних маршрутах  

впроваджено автоматизовану систему диспетчерського управління (АСДУ), що 

покращило організацію руху зазначених маршрутів та надало можливість 

пасажиру через Інтернет завжди бути в курсі про всі маршрути громадського 

транспорту (час роботи, вартість, схема та можливість спостерігання ON-LINE 

за інтервалом руху) та краще орієнтуватися під час подорожі містом.   
 

Зв’язок  
На ринку зв’язку працюють ВАТ „Укртелеком”, Північна філія ВАТ 

«Фарлеп-Інвест», ТОВ «Голден Телеком» та інші оператори телефонного зв’язку. 

На 01.01.2017  загальна  ємкість складає 150 тис. номерів.  

Відсоток  телефонізації  квартир - 99,4%. 

Встановлено та працює 90 універсальних (міських, міжміських та 

міжнародних) таксофонів: карткових таксофонів типу «Телекарт 121» - 56 

одиниць та 34 комбінованих таксофонів типу «Ротор 2000У» (з них 10 

таксофонів встановлені з цілодобовим доступом в лікувальних закладах). 

Населення Оболонського району обслуговує 14 відділень зв’язку, 

підпорядкованих Північному поштамту Київської міської дирекції УДППЗ 

«Укрпошта». За 2016 рік отримано доходів від наданих послуг населенню та 

організаціям на суму 38882,6 тис. грн., що на 12,5%  більше, ніж в 2015 році. 

Доставлено 715,3 тис. примірників періодичних видань (96,8% від рівня 2015 

року) та 2568,1 тис. простих листів і 891,8 тис. рекомендованих листів. 
 

Енергозабезпечення та енергозбереження 
Одним з найбільш ефективних способів економії коштів за спожиті 

енергоносії в бюджетних організаціях і житловому фонді є встановлення 

приладів обліку. На 01.01.2017 в управлінні освіти, управлінні охорони 

здоров’я, відділі культури де є технічна можливість, встановлено та введено в 

експлуатацію усі із 122 запланованих модульних індивідуальних теплових 

пунктів, що дає можливість заощаджувати до 30% бюджетних коштів при сплаті 

за споживання теплової енергії. В навчальних закладах управління освіти 

проводиться заміна застарілих типів світильників на нові – енергозберігаючі 

ЕПРА, які регулюють і забезпечують оптимальне освітлення приміщень в 

залежності від рівня зовнішнього освітлення. Економія спожитої електроенергії 

при цьому, складає 30-40%. Лічильники холодної води, газу, електричної та 

теплової енергії встановлені практично у всіх установах, що фінансуються з 

районного бюджету, що дозволяє проводити розрахунки з АК «Київенерго» за 

спожиті енергоносії згідно показань приладів, а не по договірним навантаженням. 

Завдяки встановленню та технічному обслуговуванню вузлів обліку та модульних 

тепло пунктів, сумарна економія коштів по сплаті за теплову енергію на об’єктах 

бюджетної сфери та КП УЖГ за 2016 рік склала 1,69 млн. грн. 

Економія коштів бюджетними установами, млн. грн. 

2014 рік 2015 рік 2016 рік *** 

79 116 1,69 

*** В зв’язку із передачею з 01.01.2016 обслуговування МІТП КП «Група 

впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських 
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будівлях», розрахунок економії проводиться по новій методиці, в основному за 

рахунок зменшення теплового навантаження в навчальних закладах на період канікул 

без урахування базового рівня споживання теплової енергії до встановлення МІТП. 
 

Сім’я і молодь 
Поновлено базу даних багатодітних сімей району. Ведеться реєстр 

багатодітних сімей для отримання пільг. Постійно проводиться роз’яснювальна 

робота серед багатодітних сімей щодо отримання пільг. В районі зареєстровано 

на 01.01.2017 – 1194 багатодітні сім’ї, в яких 3744 дітей. 

 На 01.01.2017 в районному дозвільному центрі прийнято 1686 заяв на 

отримання адміністративних послуг багатодітними родинами. 

 Направлено на оздоровлення за рахунок міських та державних коштів у               

2016 році 389 дітей пільгових категорій. 

На 01.01.2017 у відділі зареєстровано 1797 заяв звернень громадян. 

26.01.2016 в приміщенні Київського міського центру сім’ї «Родинний 

дім» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) за адресою: вул. Салютна, 11-А, взято участь в презентації 

програми навчального курсу занять для молодих сімей столиці по бюджетному 

фінансуванню та фінансовій грамотності. 

02.03.2016 в Київському міському Центрі по роботі з жінками відбулося 

нагородження переможниць Х міського конкурсу «Киянка року». Переможниця 

Оболонського районного конкурсу – Швець Ніна Наумівна стала однією з 13 

переможниць міського конкурсу «Киянка року», в номінації «Жінка – науковець року». 

10.03.2016 в приміщенні Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 

адресою: вул. Дегтярівська, 3, взято участь у нараді серед начальників відділів 

у справах сім’ї, молоді та спорту районних в місті Києві державних 

адміністрацій та директорів районних Родинних домів (Центрів сім’ї) з питання 

обговорення концепції проведення заходів до святкування Міжнародногодня 

сім’ї, 15 травня 2016 року. 

30.03.2016 в приміщенні Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 

адресою: вул. Дегтярівська, 3, взято участь у виробничій нараді з питань 

впровадження корекційних програм для осіб, які вчиняють насильство в  сім’ї, 

та підготовки квартальної звітності з питань попередження насильства в сім’ї. 

 На виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 05.09.2007 № 1170 «Про заснування міського конкурсу «Сім’я року» надано 

10 багатодітних сімей на премію Київського міського голови від Оболонського 

району міста Києва. 

  У березні 2016 року подано 4 кандидатури на премію Київського 

міського голови для обдарованої молоді. 

09.12.2016 проведено конкурс малюнків «Світ без насильства очима 

дітей» за підтримки Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
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19.12.2016 у приміщенні комунального підприємства Оболонського 

району м. Києва «Дитячий кінотеатр «Кадр» за адресою: вул. Вишгородська, 

16, проведено свято до Дня Святого Миколая для дітей пільгових категорій. 

24, 25 грудня 2016 року у приміщенні Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 16 проведено 

Новорічно-Різдвяні видовищно-роважальні програми для дітей пільгових 

категорій, а також обдарованих  та талановитих дітей. 

26 – 29 грудня 2016 року у приміщенні комунального підприємства 

Оболонського району м. Києва «Дитячий кінотеатр «Кадр» за адресою:                        

вул. Вишгородська, 16, проведено Новорічні ранки для дітей пільгових 

категорій, а також обдарованих і талановитих дітей. 

27.12.2016  в приміщенні Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 

адресою: вул. Дегтярівська, 3, взято участь у нараді серед начальників відділів 

у справах сім’ї, молоді та спорту районних в місті Києві державних 

адміністрацій та директорів районних Родинних домів (Центрів сім’ї) з питання 

обговорення заходів на 2017 рік. 

Діяльність центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Основним напрямом роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді у 2016 році було надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. Так, протягом року фахівцями центру: 

- охоплено роботою 5438  осіб, яким надано 28877 соціальних послуг; 

- сформовано банк даних сімей СЖО, який на 01.01.2017 налічує 404 сім’ї; 

- проводився соціальний супровід 36 сімей; 

- проводилося соціальне супроводження 6 прийомних сімей та 1 дитячого 

будинку сімейного типу. 

- проведено 1890 соціальних відвідувань сімей СЖО, одиноких матерів, сімей, 

яким призначена державна допомога при народженні дитини. 

         З квітня 2016 року продовжилася реалізація заходів соціальної програми 

«Здійснення комплексних заходів з надання соціально- психологічної допомоги 

учасникам АТО та членам їх родин» (за міською цільовою програмою 

«Турбота. Назустріч киянам»). На їх реалізацію було виділено 363 тис.грн. До 

роботи було залучено 6 спеціалістів, які відвідували сім’ї учасників АТО 

(демобілізованих, поранених, загиблих), складали оцінку потреб їх сімей, 

надавали інформаційні, психологічні, соціально – педагогічні послуги, залучали 

дітей та сім’ї бійців до соціокультурних заходів.  Протягом року  роботою було 

охоплено 1363 особи, яким надано 5402 соціальні послуги. 

        Протягом  2016 року  в районі успішно працювали 16 підліткових клубів за 

місцем проживання. В них працювало 133 гуртки, секції та студії, які відвідали 

2900 дітей, з них 707 -  пільгових  категорій (сироти, напівсироти, інваліди, з 

багатодітних сімей, з малозабезпечених родин). В 6 приміщеннях підліткових 

клубів був проведений  капітальний ремонт: 

- П/К «Полум’я» (вул. Прирічна,19Б) - заміна вікон, лінолеуму в класних 

кімнатах, ремонт стін, стелі; 
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- П/К  «Атлет» (вул. Мукачевська, 14А)  - встановлення гіпсокартонних 

перегородок, заміна підлоги, створення нових класних кімнат; 

- П/К «Супутник» (вул. Прирічна, 29) – ремонт танцювальної зали, заміна 

підлоги та вікон; 

- П/К «Багіра» (вул. Північна,46) – демонтаж та заміна покриття підлоги в 

тренажерній кімнаті та коридорі; 

- П/К «Гроно» (вул. Вишгородська,44В) – заміна вікон; 

- П/К «Надія» (просп. Оболонський, 39В) – ремонт покрівлі. 

2016 рік став ювілейним роком для проведення районного  ХХV  фестивалю 

творчості дітей та молоді з інвалідністю «Барви надій», в якому взяли участь 200 

осіб. На його проведення були витрачені кошти в сумі 19,8 тис.грн. 

 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями 

З січня 2013 року в Облонському районі працює Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, 

метою діяльності якого є відновлення та підтримка фізичного та психічного 

стану дітей та молоді з функціональними обмеженнями, їх адаптація та 

інтеграція в суспільство.  

Центр надає соціально-педагогічні, психологічні та консультативні послуги 

дітям та молоді з інвалідністю та членам їх сімей, сприяє розвитку творчості дітей 

та молоді з функціональними обмеженнями, організовує їх дозвілля. 

Діяльність Центру спрямована на реабілітацію дітей та молоді з 

органічним ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної 

нервової системи, інтелектуальною недостатністю, затримкою психо-мовного 

розвитку, синдромом Дауна, аутизмом.  

З міського бюджету на 2016 рік було передбачено видатки на 

функціонування Центру в розмірі 995 тис. грн. (на утримання, заробітну плату 

– 843,2 тис.грн., проведення заходів – 10 тис.грн.), також на організацію та 

проведення соціокультурних заходів. 

Штатним розписом  Центру затверджено 14,5 штатних одиниць, з них у 2016 

році працювало 13 осіб – 8 спеціалістів, які безпосередньо надають послуги особам 

з функціональними обмеженнями та їх батькам (3 практичних психологи, 2 

соціальних педагоги, соціальний працівник та вчитель-дефектолог, масажист), та 5 

працівників адміністративного апарату і обслуговуючий персонал. 

За 2016 рік було надано послуг 544 особам, з них 193 – батькам, які отримують 

послуги разом з дітьми, 203 –дітям, молоді віком до 35 років – 148 особам. 

За 2016 рік спеціалістами Центру було надано - 10 767 послуг дітям та 

молоді з ф/о, з них: соціально-педагогічних - 5476, психологічних - 2861,  

економічних - 21, інформаційних – 2389, медичних – 20. Було проведено 78 

соціокультурних заходів, в яких прийняли участь 2445 осіб. 

Центр надав вагому базу для проходження практики 15 студентами 

державних вузів. 

Успіхами роботи Центру є стабільна робота групи дошкільної підготовки 

для дітей з інвалідністю «Зернятко», заняття в корекційній групі «Капітошки» для 

дітей з порушеннями аутичного спектру, міні-клубів для молоді на візках, робота 
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терапевтичної групи для дітей разом з батьками «Сонечко», робота підліткової 

групи (13-17 років), що проводить заняття по корекційно-розвивальній програмі з 

морального розвитку підлітків, група «Природа жінки», що функціонує для 

матерів, які виховують дітей з інвалідністю та має на меті допомогти жінкам 

зрозуміти та прийняти себе, отримати підтримку та поради щодо виховання 

особливих дітей та сприяє налагодженню стосунків у сім’ї, між чоловіком та 

дружиною, батьками та дітьми. Стабільно функціонують вже існуючі 5 груп для 

дітей та підлітків різного віку та з різними нозологіями захворювань. Їде стабільна 

робота клуб молодіжного спілкування, де молодь спілкується та обговорює 

нагальні проблеми. Проводились заняття з реабілітації дітей засобами музики та 

творчі заняття для дітей і молоді. 

Київським центром з фізичної культури інвалідів «Інваспорт» на базі 

ЦСПРДМФО в Оболонському районі було проведено чемпіонат міста Києва з 

шашок серед молоді з функціональними обмеженнями, за підсумками якого, 

вихованець ЦСПРДМФО Шаренко Максим посів III місце та був нагороджений 

медаллю і дипломом. А напередодні в Оболонському районі проходив районний 

турнір з шашок, де він переміг та отримав диплом та подарунок. За результатами 

двох турнірів, Максим Шаренко представляв Оболонський район м. Києва на 

Чемпіонаті України з шашок серед молоді з ф/о, де посів VII місце. 

У квітні Київським міським центром соціальних служб було проведено 

Міський фестиваль спортивної рибної ловлі «Золота рибка». Від  ЦСПРДМФО 

Оболонського району приймали участь як маломобільна молодь, так і волонтери. 

Район посів IV місце серед 10-ти команд м. Києва. 

Продовжено реабілітаційні заняття дітей з ф/о на роледромі в ТРЦ «Дрім Таун». 

На базі західного спортивно-реабілітаційного центру НКСІУ проходив чемпіонат 

України з трейлорієнтування. У ньому брали участь 2 представники центру соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.  

Група клієнтів Центру стала учасниками в Міжнародному творчому 

Конкурсі «Без кордонів». 9 учасників від Центру отримали призи від журі в 

різних номінаціях, спеціаліст Центру посіла І-ше почесне місце у номінації 

«Авторська проза» та Центру отримала золоту медаль.   

На хорошому підготовчому рівні відбувся Гала-концерт «Повіримо у 

себе», в якому прийняло участь 160 осіб з ф/о Оболонського району. Для  

оцінювання номерів було залучено професійне журі. Вихованці Центру гідно 

виступили на Міському Гала-концерті, отримавши почесну відзнаку у виді 12 

кубків за І - ші місця у різних номінаціях.   

Крім основної діяльності Центр займався організацією та проведенням 

соціокультурних заходів, пізнавально-навчальних екскурсій, профорієнтаційних 

заходів (виставки, майстер-класи, відвідування театрів, музеїв виставок тощо). 

Згідно угоди з Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України 

спеціалістами Центру було розроблено Основну програму ЦСПРДМФО для 

спеціалістів Центру. Програма отримала рецензію вченої ради Інститутом 

спеціальної педагогіки НАПНУ. 



 33 

Спеціалісти Центру постійно шукають нові форми та методи роботи для 

покращення фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей та 

молоді з особливими потребами. 
 

Захист прав і інтересів дітей  
Робота Служби у справах дітей Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації спрямована на захист прав та інтересів дітей, особливо 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

На 01.01.2017 року на профілактичному обліку Служби перебувала 64 

дитини, які опинились у складних життєвих обставинах.  

 З метою покращення ситуації у сім’ях, відновлення їх виховних функцій, 

Службою у справах дітей здійснено 164 обстеження житлово-побутових умов 

проживання дітей вищезазначеної категорії та проведено профілактично-

виховні бесіди з батьками.      

 З метою виявлення бездоглядних дітей, службою у справах дітей, спільно 

з сектором ювенальної превенції відділу превенції Оболонського управління 

поліції ГУ Національної поліції України в місті  Києві, центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, управлінням освіти, протягом 2016 року 

проведено 28 рейдів «Діти вулиці» і 13 рейдів по комп’ютерних клубах та 

розважальних закладах, здійснено 29 перевірок  комп'ютерних клубів. 

До сектору ювенальної превенції відділу превенції Оболонського 

управління поліції ГУ Національної поліції України в місті Києві було 

направлено 26 клопотань про притягнення батьків до відповідальності за 

ухилення їх від виховання дітей.   

 Протягом 2016 року до Оболонського районного суду м. Києва було 

підготовлено та подано 9 позовних заяв про позбавлення батьківських прав 

батьків, які злісно ухиляються від виконання своїх батьківських  обов'язків. 7 

позовів задоволено, 2 перебуває на розгляді. 

 Протягом 2016 року працівники Служби взяли участь у розгляді 415 

судових справ з питань соціально-правового захисту дітей. 

Організовано та проведено 24 засідання Комісії з питань захисту прав дитини, 

під час яких було  розглянуто 667 питань  захисту законних прав та інтересів дітей.  

На 01.01.2017 на обліку служби у справах дітей  перебувало 275 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 20 дітей виховується в 

державних дитячих установах, всі інші забезпечені сімейними формами виховання. 

На квартирному обліку перебуває 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 1 особа з числа дітей-сиріт отримала однокімнатну 

квартиру (розпорядження Оболонської РДА від 27.01.2016 № 30). 

За 2016 рік усиновлено 17 дітей громадянами України.  

В районі працює дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 10 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і 6 прийомних сімей, в 

яких виховується 8 дітей. Протягом 2016 року було створено 2 прийомні сім'ї. 

Протягом 2016 року, працівниками Служби було опрацьовано 765  звернень 

громадян щодо захисту прав та інтересів дітей, 3352 листи вхідної документації.  
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Освіта 
Загальна середня освіта 

 В 2016-2017 навчальному році в Оболонському районі працюють   

52 загальноосвітні навчальні заклади, з них: 4 школи І ступеня, 3 школи І-ІІ 

ступеня, 1 школа І-ІІІ ступенів, 16 шкіл І-ІІІ ступенів, 11 спеціалізованих шкіл, 

9 навчально- виховних комплексів комунальної форми власності; 8 приватних 

загальноосвітніх закладів. 

 На 01.01.2017 у загальноосвітніх навчальних закладах комунальної 

форми власності здобувають освіту 27863 учні та 1083 учні в приватних 

навчальних закладах. В порівнянні з минулим навчальним роком збільшились 

наступні показники: 

- середня наповнюваність класів у загальноосвітніх начальних закладах з 25,3 до 25,7; 

- кількість класів з 1055 до 1086;  

- кількість учнів з 26657 до 27863;  

- кількість першокласників з 3198 до 3332 учнів. 

Також, створені умови для забезпечення освітніх потреб внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції. Так, на 01.01.2017 в дошкільних навчальних закладах 

району навчаються 243 дитини, а в загальноосвітніх навчальних закладах 872 дітей. 

В спеціалізованій школі № 210 запроваджено дистанційне навчання для дітей, які 

залишилися в зоні проведення антитерористичної операції.  

У 2016 році дев’яті класи загальноосвітніх навчальних закладів району 

закінчили 2250 учнів, а одинадцяті класи - 1344 учні. За результатами навчання 

золотими медалями нагороджено 56 випускників, а срібними медалями 

нагороджено 19 випускників. 

Дошкільна освіта 

Мережа дошкільних навчальних закладів району становить 71 заклад, із 

них 57 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності, 

 3 - відомчі, 7 приватних, 2 школи - дитячі садки комунальної форми власності, 

1 – приватна,  1 НВК «Перша ластівка». У зазначених закладах навчається та 

виховується 11751 дитина дошкільного віку. Прийом дітей проводився 

відповідно до електронної реєстрації. Позачергово в ДНЗ приймаються діти, які 

мають пільги відповідно до чинного законодавства.  ДНЗ району відвідує 240 

дітей – переселенців (Крим – 21, Луганськ – 65, Донецьк – 154).   

З урахуванням фактичного стану здоров’я дітей, збережена та удосконалена 

мережа ДНЗ компенсуючого типу (спеціальні, санаторні), де навчаються і 

отримують необхідну реабілітаційно - корекційну допомогу 1637 дітей, що 

становить 15,5 % від загальної кількості дітей в ДНЗ комунальної форми власності 

(10577 дітей), які одночасно мають можливість покращити стан здоров'я та 

повністю або частково відновити порушення в розумовому та (або) фізичному 

розвитку. В зв’язку з тим, що є потреба у  збільшенні місць для дітей з особливими 

потребами з 01.09.2016 в ДНЗ №602 перепрофільовано 4 групи для дітей загального 

розвитку в інклюзивні групи для дітей з порушенням слуху. В ДНЗ №280 

перепрофільовано 6 груп для дітей загального розвитку в інклюзивні групи для 

дітей з затримкою психічного розвитку. В ДНЗ № 66 функціонує 2 інклюзивні 
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групи для дітей з синдромом Дауна,в ДНЗ № 291 – 3 інклюзивні групи для дітей з 

аутичним спектром порушень. З метою збільшення місць у функціонуючих 

дошкільних навчальних закладах звільняються приміщення від орендарів та 

проводиться ремонт аварійних приміщень. На 01.09.2016 відновлено роботу 11 

груп у працюючих  ДНЗ:  №662 - 1 група, ДНЗ №523 – 1 група, ДНЗ №533 - 1, ДНЗ 

№527 – 1 група, ДНЗ №804 – 3 групи, ДНЗ №664 - 1 група, ДНЗ №606 – 2 групи. 

Проведено  ремонт та утеплення ДНЗ №590, 533. Проводиться реконструкція  ДНЗ 

№585, 598, 260, 193, 321. Проведено ремонт харчоблоку ДНЗ №589, 605, 603. 

Існуюча мережа дошкільних навчальних закладів загального та компенсуючого 

типів задовольняє потреби батьків району.  

Інклюзивна освіта 

З метою інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в 

Оболонському районі створені умови для удосконалення спеціальної та 

розвитку інклюзивної освіти. В районі функціонує 10 навчальних закладів для 

дітей з різними функціональними обмеженнями, а саме:  

Динаміка відкриття інклюзивних класів 

ЗНЗ 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

СЗШ №168 (ДЦП, порушення опорно-рухового апарату) 14 17 19 19 

СЗШ №231 (ЗПР, соціально занедбаність) 6 7 8 8 

СЗШ № 233(порушення слуху) 5 6 8 9 

ПШ №268 (порушення опорно-рухового апарату) 4 - - - 

ШДС Ластівка (знижений зір) - 1 1 1 

СЗШ № 226 (знижений зір) - - 2 2 

Динаміка відкриття інклюзивних груп 

ДНЗ 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ДНЗ № 291(синдром Дауна) 1 - 3 3 

ДНЗ № 662(синдром Дауна) 2 2 2 2 

ДНЗ № 602(вади слуху) 2 3 3 7 

ДНЗ № 291(Аутисти) 1 3 3 3 

ДНЗ № 280 (ЗПР) - - - 6 
 

Соціальний захист дітей  

Питання оптимального функціонування системи захисту прав дітей та 

додержання законодавства України щодо соціального захисту дітей 

знаходиться на постійному контролі управління освіти.  

В закладах освіти району проводиться робота по захисту прав та інтересів 

дітей, які мають батьків, але потребують допомоги з боку держави, і тих дітей, які 

позбавлені батьківського піклування та дітей-сиріт за такими  напрямками  роботи: 

-ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, 

які потребують особливої соціальної уваги – учнів та вихованців закладів освіти; 

-ведення обліку дітей шкільного віку, які охоплені освітою; 

-забезпечення умов для здобуття середньої освіти у формі, що відповідає 

інтересам дитини;  

-забезпечення безкоштовним харчуванням дітей початкових класів, дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з малозабезпечених сімей; 
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-організація змістовного дозвілля та здійснення оздоровлення дітей пільгових категорій; 

-охоплення дітей пільгових категорій позашкільною освітою. 

-виплата одноразової допомоги по досягненню 18-річного віку особам із числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

У 2016 році в закладах освіти району налічувалось 208  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з них 42 учні отримали Єдині квитки, які 

надають їм право безплатного проїзду у громадському міському (приміському) 

транспорті, безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних 

споруд. 100% учнів даної категорії забезпечені Єдиними квитками.   

Шкільною та спортивною формами у 2016 році забезпечено 117 учнів числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на загальну суму 139925 

гривень. Згідно нормативам Міністерства освіти і науки України, на кожну дитину 

виділено в межах від 1160 до 1350 гривень (залежно від розміру).   

Виплату одноразової допомоги по досягненню 18-річного віку у 2016 році 

отримали 36 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в розмірі 1810 грн. кожна.   

Робота з обдарованими дітьми 

В Оболонському районі протягом жовтня, листопада, грудня 2016 були 

проведені І та ІІ етапи Всеукраїнських та київських міських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, у яких брали участь більше 10000 учнів. У ІІ етапі взяли 

участь 2932 учнів з  6 – 11 класів: українська мова і література – 386; математика – 

386; історія – 196; основи правознавства – 61; основи економіки – 19; фізика – 210; 

астрономія – 17 хімія – 124; біологія – 203; екологія – 17; географія – 153; російська 

мова – 45; зарубіжна література – 228; англійська мова – 335; французька мова – 35; 

німецька мова – 54; інформатика – 16; інформаційні технології – 25; комп’ютерна 

анімація – 30; комп’ютерна графіка – 65; web–дизайн – 53; образотворче мистецтво 

– 109; трудове навчання –71; фізична культура – 37, лінгвістика – 57. 

837 учнів стали переможцями олімпіадних змагань. 

Протягом грудня 2016 року був проведений І (районний) етап Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. У ньому  взяли 

участь 214 учнів з 17 навчальних закладів. На конкурс представлено: відділення 

історії – 25 робіт; відділення наук про Землю – 27  робіт; відділення технічних наук – 

4 роботи; відділення комп’ютерних наук – 2 роботи; відділення української філології 

та мистецтвознавства – 45 робіт; відділення іноземної філології та зарубіжної 

літератури – 44  роботи; відділення математики – 16  робіт; відділення фізики та 

астрономії – 5 робіт; відділення економіки – 1 робота; відділення хімії і біології – 31 

робота; відділення екології та аграрних наук – 14  робіт.  

Переможцями та призерами районного етапу стали 73 учні, що складає 34,2% 

від загальної кількості учасників. 72 учнівських роботи заявлено на участь у ІІ 

(міському) етапі конкурсу , що складає 99% від загальної кількості призерів. 

Позашкільна освіта 

У ситемі освіти Оболонського району міста Києва функціонує  

 6 позашкільних навчальних заклади та 4 дитячо-юнацькі спортивні школи. 

Дана кількість закладів в повній мірі задовольняє потреби мешканців району.  

Заклади позашкільної освіти Оболонського району міста Києва  проводять свою 
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роботу у відповідності до Закону України «Про освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя у дітей та молоді», «Концепції громадянського виховання» та ін. 

В позашкільних навчальних закладах Оболонського району міста Києва 

начається 11290 дітей, що складає 44% від загальної кількості дітей, що  

навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах району.  Значна кількість 

дітей зайнята в позаурочний час в пришкільних гуртках та  секціях, що складає 

61% від загальної кількості дітей.  

Дані  щодо охоплення дітей гуртковою роботою за період 2012-2016 роки 

Рік 
Охоплено 

в ЗНЗ 

ПНЗ без 

спорту 
Спорт 

Всього 

охоплено 

гуртковою 

Всього учнів в 

ЗНЗ 

2012-2013 19419 9722 2083 31224 23569 

2013-2014 19748 8644 2785 31829 23947 

2014-2015 20209 9280 3365 32829 24770 

2015-2016 15904 9256 3344 28504 27468 

2016-2017 15714 9058 2232 24690 25695 

         В 2016 році на базі дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо 

«Іппон» відкрито нові секції для занять дітей. 

Стратегічні завдання  для позашкільної освіти на 2015-2016 навчальний 

рік виконані в повному обсязі. 

Головним документом у сфері освітньої політики щодо патріотичного 

виховання дітей є Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 

року №641 “Про затвердження Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Вагому роль в формуванні правосвідомості підростаючого покоління  відіграє  

національно  - патріотичне виховання. 

Головна мета національно - патріотичного  виховання — набуття 

молодим поколінням соціального досвіду, успадкування ним духовних надбань 

українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, 

формування в молоді, незважаючи на національну належність, рис громадянина 

Української держави, розвинення духовності, прищеплення моральної, 

художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. 

За період 2015-2016 навчального року учні шкіл району брали участь в 

різних заходах патріотичного спрямування: 

  - проведення заходів на підтримку воїнів АТО «Повертайся живим»; 

  - проведення благодійних концертів для воїнів АТО, що знаходяться в 

військовому   шпиталі; 

  - збір речей для дітей сиріт міста Славянска та бійців АТО та інші заходи; 

  - збір допомоги для воїнів АТО; 

З 23 вересня по 25 вересня 2016 року на базі військової частини 

Національної Гвардії України в селі Нові Петрівці було проведено спортивно 
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патріотичні змагання «Патріот» в яких прийняли участь 10 команд(120 учнів) 

загальноосвітніх начальних закладів Оболонського району міста Києва. 

15 листопада 2016 року учні загальноосвітніх навчальних закладів 

Оболонського району міста Києва приймали участь в пізнавально-патріотичному 

вишколі «Козак – квест» в якому взяли участь 14 команд (140 дітей) . 

Для популяризації військово-патріотичного виховання в 2015-2016 

навчальному році  та в відповідності до Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді  в Оболонському районі міста Києва, в квітні 2016 

року  проведено  військово-патріотичну гру «Сокіл»(«Джура»), в якій взяли 

участь 10 шкіл району - 160 учнів.  

Підготовка закладів освіти Оболонського району до нового навчального 

року та до роботи в осінньо- зимовий період. 

Капітальний ремонт в закладах освіти району в 2016 році виконувався на 

підставі «Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік 

по галузі «Освіта»: 

-  капітальний ремонт з утепленням фасаду НВК №143, та ремонт фасаду ЗНЗ 

№№298, 214,16;  

- реконструкція існуючих закладів освіти: СШ№№211,16; ДНЗ№№585, 533, 193,260; 

- проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної власності 

територіальної громади міста Києва (басейн ДНЗ № 52, приміщень СДЮШОР «Зміна»); 

- реконструкція дошкільного навчального закладу №№ 533, 585, 193;  

- капітальний ремонт покрівлі в ЗНЗ № 231 на суму - 26964,180 тис.грн. 

- заміна віконних блоків в 13 дошкільних навчальних закладах, 6 ЗНЗ та 2 

інтернатах, на суму 8421,800 тис.грн.; 

- капітальних ремонтів харчоблоків 5 дошкільних навчальних закдах (ДНЗ№№ 

579, 589, 608, 605,603) та школі №219, на суму- 2080,200 тис.грн., 

- відновлення груп в ДНЗ № 291, 581,662, 663, 664; 

- ремонт приміщень в НВК «Оболонь», школі- інтернаті № 4, ДНЗ №№ 280,664;  

- ремонт актової зали в ЗНЗ № 194, 245, ДНЗ №№ 52,608,291,603;  

- ремонт пральні в ШДС «Ластівка», 

- ремонт приміщень загального користування в ЗНЗ №№18, 29, 210, 168, 231, 170;  

-ремонт спортивної зали в ЗНЗ № 256;  

- придбання обладнання харчоблоків на суму 1532,900 тис.грн.; 

- встановлення та обслуговування кнопки тривожного сповіщення для дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів, на суму –  274,400 тис.грн.; 

- капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж спортивної школи «Зміна»; 

- капітальний ремонт огорожі у ДНЗ №№ 436, 578, 602;  

- капітальний ремонт внутрішніх систем ЦО,ГВП,ХВП та каналізації в 

ДНЗ№611,635, ЗНЗ №№ 20, 170, 216, 285, 226. 
 

Охорона здоров’я 
На сьогодні в Оболонському районі проживає близько 320 тисяч осіб.  

За звітній період до закладів охорони здоров’я, переданих в підпорядкування 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації було зареєстровано 

184295 звернень хворих за медичною допомогою, в т. ч. дітей – 24219. 
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Амбулаторна медична допомога мешканцям Оболонського району м. Києва 

надається 2 Центрами первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) та 1 

Консультативно-діагностичним центром. Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №1, найпотужніший в районі. До складу центру входить 5 філій, в яких 

розташовано 21 амбулаторія загальної практики/сімейної медицини (з них 3 окремо 

стоячих). Центр первинної медико-санітарної допомоги №2  складається  з  3 філій, 

в яких розташовано 10 амбулаторій загальної практики/сімейної медицини (з них 4 

окремо стоячих) та центру підпорядковуються всі відділення невідкладної медичної 

допомоги для дорослого та дитячого населення. В лікувально - профілактичних 

закладах (КНП "Центр ПМСД №1", КНП "Центр ПМСД №2", КНП "КДЦ") працює 

506 лікарів та 610 медичних  сестер (фізичних осіб). 

На 01.01.2017 на обліку перебуває 8379 осіб учасників бойових дій, 

інвалідів війни, учасників війни, осіб прирівняних по пільгах.  

За 2016 рік 99,9% учасників бойових дій  та більше 95% інвалідів війни 

були оглянуті терапевтами, хірургами, невропатологами, офтальмологами та 

стоматологами в районних поліклініках та на дому. Запропоновано та 

проведено лікування на рівні денного стаціонару, стаціонару на дому, в 

шпиталі інвалідів війни, КМКЛ №10 та інших стаціонарних закладах міста.  

Медична допомога чорнобильському контингенту здійснюється лікарями 

дільничної мережі та вузькими спеціалістами. Під диспансерним наглядом протягом  2016 

року знаходилось 3862 особи, з них ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 3122 особи, евакуйовані 

597 осіб, переселенці - 132, діти - 11. Диспансеризацію проведено 3807 особам, що складає 

99 % осіб. В стаціонарних закладах міста було проліковано 39,5%. Санаторно-курортним 

лікуванням було забезпечено 4%. Для забезпечення медикаментами на пільгових умовах 

чорнобильського контингенту за рік було виділено 514 587  грн., виписано 3241 рецепт. 

Середня вартість одного виписаного  складає 158,77 грн. 

В усіх медичних закладах Оболонського району, що підпорядковані 

управлінню охорони здоров'я Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, забезпечено безвідмовне та безкоштовне надання медичної допомоги 

всім громадянам та сім'ям, які переселилися з тимчасово окупованих територій та 

територій на яких проводиться антитерористична операція (територія Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей). 

На території Оболонського району розташовано 4 компактних місця для 

перебування вимушених переселенців, з території Автономної  Республіки Крим, м. 

Севастополя, Донецької та Луганської областей, а саме: санаторій «КТТУ» (м. Київ, 

Пуща Водиця, вул. Юнкерова, 9/13), дитячий оздоровчий табір «Спутник» (м. Київ, 

вул. Юнкерова, 9/14), готельний комплекс «Джерело» (м. Київ, Пуща-Водиця, вул. 

Курортна, 4) та Центр соціальної реабілітації "Ковчег" (м. Київ, вул. Гамарника, 40).  

Адміністрацією Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2» Оболонського району (пр-т. Мінський, 8) 

на базі готелю «Джерело» організовано медичний пост, на якому працюють дві 

медичні сестри. Всім необхідним устаткуванням та інструментарієм персонал 

медичного посту забезпечено. 

З 26.11.2014 по 01.01.2017 було зареєстровано 7377 звернень за медичною 

допомогою до КНП Оболонського району «Центр первинної медико-санітарної 
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допомоги № 1», «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2», 

«Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району, із них 2485 

звернень стосовно здоров’я дітей. 

З 26.11.2014 по 01.01.2017 в центри первинної медико-санітарної допомоги 

Оболонського району з територій, на яких проводиться антитерористична 

операція та АРК Крим звернулось з метою проходження профілактичного 

медичного огляду 2191 дитина, з них 894 дошкільного віку та 1298 шкільного 

віку. Вимушені переселенці, з території Автономної Республіки Крим,                

м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, які звертались до управління 

охорони здоров’я  щодо працевлаштування за медичним профілем - були 

забезпечені робочими місцями. 

 4 особи працевлаштовані в КНП «Консультативно-діагностичний центр» 

Оболонського району, 4 особи в КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги  №2» Оболонського району та 3 особи в КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги  №1» Оболонського району. 

В закладах охорони здоров'я підпорядкованих управлінню охорони 

здоров'я Оболонської РДА організовано медичне забезпечення членів сімей 

бійців, загиблих та поранених бійців 12 БТО «Київ» та тих, які приймали участь 

в антитерористичній операції. Забезпечено першочергове безкоштовне 

лабораторне обстеження, УЗД, рентгенологічне, функціональна діагностика та 

МРТ, консультації спеціалістів. Демобілізованих осіб запрошують в лікувальні 

установи для проведення медичного огляду і визначення тактики подальшого 

лікування та заходів реабілітації. Проводиться лікування в умовах денних 

стаціонарів (соматичного та хірургічного). В разі необхідності проводиться 

оформлення документів на МСЕК. 

Для організації диспансерного спостереження за учасниками АТО 

створені локальні реєстри за місцем їх проживання.  

В усіх закладах охорони здоров’я визначено посадових осіб, які відповідають 

за організацію медичної допомоги учасникам АТО. Працюють телефонні «гарячі» 

лінії для надання консультативних послуг учасникам АТО та членам їх родин.   

В усіх лікувально-профілактичних комунальних закладах охорони 

здоров’я переданих в підпорядкування Оболонській РДА з 16 травня по 16  

червня 2016 року було забезпечено проведення днів здоров’я згідно плану 

заходів та на виконання положень Указу Президента України від 18 березня 2015 

року №150 «Про додаткові заходи, щодо соціального захисту учасників АТО». 

За період Місячника здоров’я в лікувальних установах пройшли 

медичний огляд 247 осіб, 19 осіб отримали допомогу у лікарів-психологів.   

На 27.12.2016 під наглядом лікарів первинної ланки знаходиться 425 осіб 

учасників АТО, з них  365 особам вже проведено медичні огляди.  

Під час медичного огляду учасників АТО лікарями первинної ланки 

оцінюється психологічний стан демобілізованих та комісованих воїнів. За 2016 

рік на реабілітацію було скеровано 70 осіб, з них 58 осіб було проліковано в 

Реабілітаційному центрі Київського міського клінічного шпиталю інвалідів 

Великої Вітчизняної війни.  
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Кількість санаторно-курортних путівок для оздоровлення ветеранів та 

інвалідів у 2016 році складала  333, у тому числі для учасників АТО 10. 

Обстежено на туберкульоз методом флюорографії органів грудної клітки 341 особа.  

На даний час з метою забезпечення необхідною медико-психологічною 

допомогою киян-учасників антитерористичної операції в філії №1 КНП 

«Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району за адресою вул. 

Йорданській, 26 (Л. Гавро, 26) з 04.09.2015 розпочав роботу кабінет для надання  

медико-психологічної допомоги киянам – учасникам АТО. В кабінеті проводять 

прийом лікар - психолог та лікар-психотерапевт згідно графіку. З початку роботи 

кабінету отримали допомогу з числа учасників АТО – 175 осіб, з числа  членів сімей 

учасників АТО – 135 осіб, внутрішньо переміщені особи – 167 осіб.  

Медиками Оболонського району столиці в цілому підтримано основні 

стратегічні напрямки розвитку системи охорони здоров`я міста Києва. 

Прийняття та впровадження Концепції розвитку галузі охорони здоров’я 

столиці сприятиме забезпеченню  доступної кваліфікованої медичної допомоги 

кожному киянину, запровадженню нових ефективних механізмів  фінансування 

та управління у сфері охорони здоров`я, створенню умов для формування 

здорового способу життя. 

У 2016 році було відпрацьовано першочергові задачі та проведено низку  

організаційних заходів. А саме : 

-згідно програми економічного і соціального розвитку м. Києва створено об’єднану 

оперативно-диспетчерську службу (на суму 1399,1 тис.грн.), що дасть 

можливість максимально скоротити час надання медичної допомоги лікарем 

пункту невідкладної допомоги від моменту отримання викликів до їх 

обслуговування, скоротити час доїзду до хворого; 

-в Оболонському районі відкрито бактеріологічну лабораторію по вулиці 

Північна, 4-а, в якій проведено ремонтні роботи на суму 999,3 тис.грн. та 

закуплено обладнання на суму  1 482,5 тис.грн.; 

-проведено капітальний ремонт мереж водопостачання та каналізаційних в 

приміщеннях Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №1» за адресою вул. Північна,4-а на суму 142,7 тис.грн., 

та в приміщеннях Комунального некомерційного підприємства «Клініко-

діагностичний центр» за адресою вул. Тимошенка,14 на суму 450,0 тис. грн.; 

-встановлено сучасний пасажирській ліфт в приміщенні дитячої поліклініки на 

суму 704,4 тис.грн. Старий ліфт з моменту введення в експлуатацію будівлі 

працював не тривалий час, батьки з дітьми на прийом вузьких спеціалістів були 

змушені ходити пішки; 

-Проведено капітальні ремонти в приміщеннях підпорядкованих установ 

(ремонт покрівлі, ремонт вхідної групи та холу, ремонт приміщень центрів та 

амбулаторій) на суму 3 735,8 тис.грн.; 

-Встановлено 8 систем відеоспостереження на будівлях підпорядкованих закладів 

на суму 152,9 тис.грн. Встановлення даних систем відео спостереження дозволить 

вести цілодобове спостереження за закладами охорони здоров’я; 
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-В 2016 році покращено матеріально-технічну базу медичних закладів району на 

суму 6815,2 тис.грн. зокрема закуплено пульсоксиметри, дефибрилятори, 

відеофіброгастроколонодуоденоскоп та інше обладнання. 

-забезпечено медикаментами на суму 6 575,9 тис.грн., в тому числі пункти 

невідкладної допомоги, денні стаціонари та стаціонари денного перебування; 

-забезпечено медикаментами пільгові верстви населення Оболонського району 

на суму 13104,3 тис.грн. 
 

Культура і мистецтво 
Мережа закладів культури налічує 6 початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів району: 4 музичні школи,  дитяча художня  

школа № 3, дитяча школа мистецтв № 5, 11 бібліотек, об’єднаних у ЦБС,  

Централізовану бухгалтерію управління, а також КП „Дитячий кінотеатр „Кадр”, 

якому за рахунок бюджету надаються трансферти на підтримку та утримання. 

На фінансування галузі "культура і мистецтво", відповідно до кошторису по 

галузі „культура і мистецтво” на 2016 рік, були передбачені кошти у сумі - 

37410600,00 грн., а також  -   КП „Дитячий кінотеатр „Кадр”-   1611100,00 грн.; касові 

видатки за 2016 рік склали - 36753518,48 грн., КП "Дитячий кінотеатр „Кадр” - 

1607232,00 грн. 

Робота 11 бібліотек Централізованої бібліотечної системи Оболонського 

району міста Києва  у 2016 році  була спрямована на подальшу автоматизацію та 

комп’ютеризацію бібліотечної діяльності. Продовжувала працювати створена 

комп’ютерна мережа: 4 Інтернет-місця в ЦПРБ ім. О.С.Пушкіна, 3 Інтернет-місця 

ПБ ім. Анни Ахматової та 3 Інтернет-місця ПБ ім. Самеда Вургуна для 

користувачів (безкоштовно). Користувачам надавався широкий спектр основних 

послуг: інформування про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий 

апарат, пошук  джерел інформації,  видача документів з  фонду бібліотеки для 

користування на абонементі та у читальному залі,  користування електронними 

ресурсами в Інтернет-центрі, замовлення та доставка документів або їх копій через 

міжбібліотечний абонемент (МБА) або внутрішньо-системний обмін (ВСО), 

вільна  зона Wi-Fi, організація культурних заходів.           

Близько 2000 дітей та підлітків щорічно отримують початкову спеціалізовану 

мистецьку освіту у 6 навчальних закладах району. Робота викладачів шкіл естетичного 

виховання Оболонського району  була спрямована не тільки на якісне виконання 

учбового плану, а й на підняття рівня мистецької початкової освіти, про що 

засвідчують участь учнів у міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, 

олімпіадах, виставках. Учні шкіл естетичного виховання району приймали участь  у 

мистецьких конкурсах та фестивалях та досягли значних успіхів. Це такі конкурси, як 

"Об'єднаймося ж, брати мої!", "Традиції і сучасність”, конкурс фортепіанної музики 

ім.О.Вериківської, „Веселкове розмаїття”, „Нові імена України”. Ключовою подією у  

творчих змаганнях стало досягнення Дитячої художньої школи № 3  - учениця 

Баралюк Юлія стала переможницею ІV етапу всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості під гаслом „Об”єнаймося ж, брати мої, присвяченого  Шевченківським дням 

- у номінації  „Образотворче  мистецтво” за роботу „Люстрація.Сон. ". 

Знаковою подією у культурному житті шкіл естетичного виховання району 

стало проведення у школах І відбіркового туру VП міського Фестивалю 
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української пісні, було відібрано найкращі номери на районний концерт ІІ туру, 

який відбувся 10.03.2016 у ДШМ №5 та став незабутнім святом української пісні.  

З нагоди Міжнародного Дня захисту дітей 3 учні шкіл естетичного виховання 

Оболонського району, лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів отримали 

творчі стипендії голови Київської міської державної адміністрації . 

Невід’ємною частиною роботи є проведення районних культурно-мистецьких 

районних заходів, направлених на збереження відродження традицій українського 

народу, організацію змістовного культурного дозвілля мешканців району та гостей столиці.  

На високому мистецькому рівні були проведені 5 районних безкоштовних 

заходів: Фестиваль  української пісні, Свято Масляної у Пущі-Водиці, День Перемоги, 

День Києва та День столиці, концерт на соціальному ярмарку, а також до Дня 

Державного Прапора та 25-ї річниці незалежності України були проведені 2 заходи, на 

які були виділені  кошти у сумі -  69 500, 00 грн. 19 грудня 2016 року на майданчику 

біля Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації відбулося урочисте 

засвічення районної новорічної ялинки під назвою «На щастя, на добро, на Новий рік», 

було витрачено коштів – 279 936,90 грн, всього за 2016 були використані кошти у сумі  

- 349 436,90 грн. (у  2015 році – 157 067,00 грн.,  6 заходів). 

У  2016 році  в КП „Дитячий кінотеатр „Кадр” відбувся  показ 37 дитячих  

фільмів, продемонстровано – 787  сеансів,  відвідало дитячий кінотеатр - 5 991  

глядачів. На виконання  рішення Київської міської ради  від 14.04.2016 №323/323 

„Про  затвердження Комплексної міської цільової Програми „Столична культура  

2016-2018”, а саме розділу "Кінотеатри" додатку А "Київ мистецький",  

матеріально-технічна база кіно закладу поповнилась новим кіно обладнанням  

для сучасного кіно показу  "Крісті" у системі 2-Д та  3-Д   на суму -  1 249 900,00 грн., 

сучасними меблями для фойє та глядацького залу на суму 185 600,00 грн,  

зовнішньою рекламою із підсвіткою на суму - 34 259,00 грн. 

Великим досягненням стало ухвалення на сесії  Київради рішення від 

10.03.2016 № 152/152  «Про надання  управлінню культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

земельної ділянки для обслуговування будівель та споруд дитячої  школи мистецтв 

№ 5 на вул. Маршала Малиновського 11-В в Оболонському районі  м. Києва». 

З метою виконання капітальних ремонтів, передбачених Програмою 

економічного  та соціального розвитку  міста Києва на 2016 рік, були  проведені   

капітальні ремонти приміщень закладів культури:  

-  Дитячої музичної школи № 39  (вул. Максименка,18): заміна вікон та ремонт 

покрівлі, відмостка  у корпусі № 2 на  суму - 133 801,83 грн.,  

- районної бібліотеки ім.А.Гайдара для дітей (пр.Г.Сталінграду,51-Б): встановлення 

вхідної групи та заміна вікон, заміна системи опалення, на суму – 503 578, 80  грн., 

бібліотеки  для дітей ім. Саші Чекаліна: встановлення  вхідної групи за заміна вікон, 

заміна системи опалення на суму – 496 421,20 грн., всього по закладах  на загальну 

суму  – 1 133 812,83 грн. (2015 році – було освоєно  -   499 900 ,00 грн.). 

Для бібліотек ЦБС Оболонського району м. Києва було закуплено комп’ютерну 

техніку на суму - 219 900,00 грн. Для  шкіл естетичного виховання району було 

закуплено  музичні інструменти та обладнання  на  суму – 694 900,00  грн. (у 2015 році 
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-  118 700,00 грн.). Також для мережі закладів культури у 2016 році були закуплені 

камери відеоспостереження на суму - 319 000,00 грн. 

Управлінням здійснювався контроль за дотриманням вимог підприємствами, 

установами та організаціями стосовно санітарно-технічного стану анотаційних дошок, 

скульптур, пам’ятних знаків, пам’яток культурної спадщини і прилеглої до них території. 

З метою створення сприятливих умов для задоволення туристичних потреб 

мешканців та гостей району, приділялась значна увага розвитку інфраструктури 

туризму, зокрема, розвитку рекреаційних зон, призначених для масового відпочинку. 

У травні, напередодні Дня Києва, після капітального ремонту урочисто 

відкрився парк відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка».  

 Сподіваємось, що цей мальовничий куточок нашої столиці – перлина 

Оболоні – Оболонська набережна стане улюбленим місцем відпочинку киян та 

гостей міста і достойно доповнить туристичні об’єкти міста Києва.   

Протягом звітного періоду в Оболонському районі м. Києва підготовлено 

та проведено низку туристично-спортивних та краєзнавчих заходів, а саме:  

 – VІІ районний конкурс «Кращий екскурсовод музею при навчальному 

закладі», учасниками конкурсу стали 17 екскурсоводів, які представляли 

оглядові та тематичні екскурсії по музеях, а також найцікавіші експонати, що 

представлені в експозиціях шкільних музеїв; 

  – VІ районний конкурс «Країнознавець: Республіка Білорусь», на базі            СШ № 

20 Центром туризму та краєзнавства учнівської молоді було проведено фінал 

конкурсу, на якому було представлено найкращі виступи команд з різних його етапів. 

Так, було презентовано творчий та життєвий шлях Олександра Медведя, проведено 

віртуальну екскурсію по місту Пінськ, представлено фрагменти казок та легенд, які 

команди презентували на етапі «Культура Республіки Білорусь»; 

 – відкрита першість Оболонського району зі спортивного орієнтування, 

учасниками якої стали 147 спортсменів з ЗНЗ № 8, 9, 18,  29, 157, 168, 170, 211, 

214, 226, 231, 232, 240, 245, 256 та 285, а також представники КДЮСШ «Пуща - 

Водиця». Теоретична частина заняття була присвячена знайомству зі 

спортивним орієнтуванням, історією його розвитку в Україні та світі, крім того, 

учасники познайомились зі спортивними картами та розглянули системи 

відміток контрольних пунктів. В ході практичної частини заняття учням було 

запропоновано пройти дистанцію за вибором  у мікрорайоні №2. 

– районний конкурс «Музеєзнавець». Протягом березня-квітня учнівська 

молодь Оболонського району досліджувала музеї видатних діячів української 

культури. За цей час учасники конкурсу, команди ЗНЗ №№ 8, 9, 18, 29, 157, 

211,  225, 233, 240, 245, 252, гімназій № 299, «Оболонь» та «Потенціал»,  

познайомились з історією виникнення та розвитку музеїв Лесі Українки, 

Миколи Лисенка, Михайла Старицького; 

–  районний етнографічний конкурс «Великодній оберіг».  27 квітня 2016 року на 

базі СЗШ №231 відбулась виставка робіт та нагородження переможців конкурсу в 

окремих номінаціях. Учасниками конкурсу стали 265 школярів району, що 

представляли ЗНЗ №№ 8, 9, 14, 20, 29, 210, 214, 219, 226, 231, 244, 245, 252, 298, 

школи - інтернати №№ 21, 22 та 25, а також вихованці ЦТДЮ та ЦТКУМ; 
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–  першість Оболонського району зі спортивного орієнтування. Змагання 

проходили на території Пуща-Водицького лісництва 6 жовтня 2016 року. 

Учасниками заходу стали 127 спортсмени з ЗНЗ №№ 8, 9, 18, 20, 29, 157, 170, 

214, 226, 231, 240, 245, 252, 256, 285, 298 та ЦТКУМ;  

–  районна краєзнавча гра «...По вулицях ходила...», в ході якої вивчалась тема 

«Водойми, зелені насадження та охорона навколишнього середовища в 

Оболонському районі». Учасниками заходу стали команди ЗНЗ №№ 9, 157, 170, 

211, 225, 233, 240, 245 та гімназії «Оболонь». Всі команди - учасниці пройшли 

маршрут за встановлений контрольний час. 

Також, спортивно-туристичні команди Центру туризму та краєзнавства 

учнівської молоді Оболонського району м. Києва приймали участь у проведенні 

міських та всеукраїнських туристичних заходів:  

–  відкритій першості м. Києва зі спортивного орієнтування на розміченій 

дистанції «Полярна зірка – 2016»; 

– XV етапі міської Акції учнівської молоді м. Києва «Пізнай себе-пізнай свій край»;  

– 49 туристсько-спортивному та 6 краєзнавчому зльотах учнівської молоді м. Києва. 

З метою відродження українських традицій та збереження історико-

культурної спадщини 13.03.2016 у парку відпочинку Пуща-Водиця відбувся 

культурно-розважальний захід - свято "Масляна". 

З 10 по 26 червня в Оболонському  районі відбувся перший Міжнародний 

симпозіум дерев’яної скульптури "Відродження".  

 До Пуща-Водиці з’їхалися майстри – скульптори з різних регіонів України 

та близького зарубіжжя, щоб продемонструвати своє мистецтво, втілити в життя 

свої задуми на тему відродження. Виготовлені дерев’яні скульптури, справжні 

витвори мистецтва, прикрасили паркову зону Пуща - Водиці, як зразки сучасного 

мистецтва світового рівня, що не тільки сприятимуть підвищенню туристичної 

привабливості місцевості, але й  вихованню художнього смаку та знайомства з 

тенденціями сучасного світового мистецтва. 

 В Оболонському районі м. Києва проводилась робота по створенню 

електронних віртуальних мандрівок про Оболонський район, а саме: «Мій 

чудовий рідний  край» - рубрики «Історія однієї вулиці», «Вас вітає Оболонь!», 

«Храми Оболоні», «Поетично-музична Оболонь!». 
 

Фізична культура і спорт 
В Оболонському районі міста Києва на 01.01.2017 мережа об’єктів 

фізичної культури і спорту складає 503 спортивні споруди, у тому числі:  3 

стадіони, 9 футбольних полів, 64 спортивних зали, 130 спеціально обладнаних 

приміщень для занять фізичною культурою і спортом, 31 стрілецький тири, 3 

25-метрові криті басейни, а також 220 спортивних майданчиків за місцем 

проживання населення та загальноосвітніх навчальних закладів. 

У районі діють 10 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  

Фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу в районі проводять 603 

штатних працівники (тренери, викладачі, інструктори-методисти та інші 

працівники сфери фізичної культури і спорту). 



 46 

Загальна кількість осіб, що займається у фізкультурно-оздоровчих 

закладах, складає 43095 осіб, у тому числі 13946  дітей від 6 до 18 років, з них 

346 дітей з обмеженими фізичними можливостями. 

Кількість осіб, що займаються всіма видами спорту складає 8011 осіб, у 

тому числі відвідують спортивні секції по видах спорту у дитячо-юнацьких 

спортивних школах всіх рівнів 3228 дітей віком від 6 до 18 років. 

Також, в районі діють 9 підліткових клубів за місцем проживання населення, які 

проводять спортивну і фізкультурно-оздоровчу роботу і підпорядковані районному 

Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з них: 4 фізкультурно-оздоровчого 

і спортивного спрямування:  «Багіра» (вул. Північна, 46) – араші карате, бодібілдінг, 

фітнес, «Гарт» (проспект Оболонський, 28-В) – дзюдо, айкідо, ніндзюцу, «Атлет» (вул. 

Мукачівська, 14-А) – бодибілдінг, «Супутник» (вул. Прирічна,9) – арашідо, футбол, 

бодібілдінг, та 5 різнопрофільних підліткових клубів з наявністю секцій по 

фізкультурно-оздоровчій роботі: «Поєдинок» (вул. Полярна, 8-А), «Орбіта» (вул. Лайоша 

Гавро, 10), «Алмаз» (проспект Оболонський, 7-А), «Гроно» (вул Вишгородська, 44-В), 

«Пошук» (вул 8-Березня, 11).  

Всього у районі існує і розвивається 54 види спорту. 

У 2016 році проведено 23 спортивно-масових заходів згідно з 

Календарним планом спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів в 

Оболонському районі міста Києва, а саме: 

1. 27 лютого на спортивній базі КДЮСШ «Пуща – Водиця» вул. Гамарника, 54 та 

спортивно-оздоровчому комплексі СЗШ № 104 вул. Лісова, 28 турнір з футболу 

«Золотий кубок Оболоні» серед команд працівників адміністративних і 

правооохоронних органів Оболонського району міста Києва. 

2. березень - травень (щосуботи) на стадіоні СЗШ № 216 (вул. Мате Залки, 8-Г) 

та стадіоні ЗНЗ № 231 (вул. Богатирська, 2-Б) щосуботи Весняна першість з 

футболу серед дитячо-юнацьких та молодіжних команд за місцем проживання 

«Ліга дворового футболу 2016». 

3. 20 – 27.03. у приміщенні шахового клубу ГО «Оболонь-Гросмейстер» (вул. 

Агрегатна, 9) турнір з шахів «Київська весна – 2016». 

4. 02.04.2016 у ТРЦ «Караван» вул. Лугова, 12 Чемпіонат Оболонського району 

м. Києва з сімейного спорту 2016 «Тато, мама, я – спортивна сім’я»; 

5. 09.04 – 11.11. Дитячо-юнацький турнір «Відкрита першість Оболонського 

району з футболу»;  

6. 08.04 – 10.04. у спортивному залі проспект Героїв Сталінграда, 2 Відкритий 

чемпіонат з греко-римської боротьби Оболонського району місті Києва;  

7. 10.04. ХІХ Відкритий легкоатлетичний пробіг пам’яті С.Ф. Самойленка; 

8. 11.05. на стадіоні СЗШ № 231 вул. Богатирська, 2-Б спортивно-масовий захід 

«Спортивні ігри юних олімпійців»;  

9. 13 – 15.05. спортивно-масовий захід до Дня Києва – відкритий чемпіонат 

Оболонського району з художньої гімнастики «Kiev Spring-cup 2016»; 

10. 19.05. спортивно-масовий захід до Дня Києва – спортивні ігри школярів 

«Вперед Оболонь!»; 

11. 24 – 28.06. Відкритий чемпіонат з футболу Оболонського району міста 

Києва «Кубок пам’яті Георгія Наврозіді»; 
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12. 25.06. спортивно-масовий захід до Дня молоді – змагання з волейболу 2016 

в Оболонському районі; 

13. 30 – 30.07. ХІ Міжнародний турнір з паркового волейболу пам’яті 

Заслуженого тренера  України Івана Плетенчука; 

14. 23 – 28.08. спортивно-масовий захід до Дня Незалежності України – ХV 

Всеукраїнський фестиваль «Оболонь – 2016»; 

15. 10.09.2016 спортивно-масовий захід до Дня фізичної культури і спорту; 

16. 17.09.– 19.11. (щосуботи) осіння першість турніру з футболу серед дворових 

команд Оболонського району міста Києва «Футбол у кожен двір»; 

17. 12.10. ХХХІV Туристичний спортивно-краєзнавчий зліт учнівської молоді  

Оболонського району міста Києва; 

18. 28 – 30.09. спортивно-військова гра «Патріот». 

19. 31.10.–04.11. спортивно-масовий захід – відкритий чемпіонат Оболонського 

району з футболу «Золота осінь Оболоні 2016»; 

20. 10.11. спортивний фестиваль – «Повіримо у себе» для дітей та молоді з 

обмеженими функціональними можливостями; 

21. 18.11. спортивно-масовий захід - «Фестиваль шкільних груп підтримки 

Оболонського району міста Києва»; 

22. 20.11. спортивно-масовий захід – «Міжнародний турнір з боротьби «Буря на татамі»; 

23.17.12. спортивно-масовий захід – «Урочисте нагородження переможців та 

призерів  Першості міста Києва  з футболу сезону 2016». 

Згідно з Положенням про проведення VІ Спартакіади ОППО Київради  та 

КМДА «Праця і спорт ведуть до висот» 2016 року, забезпечено підготовку та 

участь команди Оболонської райдержадміністрації у наступних змаганнях: 

19.02.2016 в приміщенні Колонної зали Київської міської ради  (вул. Хрещатик, 

36) взято участь у змаганнях з шашок VІ Спартакіади ОППО Київради та 

КМДА «Праця і спорт ведуть до висот» 2016 року; 

26.02.2016 в приміщенні Колонної зали Київської міської ради  (вул. Хрещатик, 

36) взято участь у змаганнях з шахів VІ Спартакіади ОППО Київради  та КМДА 

«Праця і спорт ведуть до висот» 2016 року; 

19.03.2016 та 26.03.2016  в приміщенні підліткового клубу «Ракетка» (вул. 

Тичини, 15-А) взято участь у змаганнях з настільного тенісу VІ Спартакіади  

ОППО Київради  та КМДА «Праця і спорт ведуть до висот» 2016 року; 

09.04.2016 у спортивному комплексі с/ш № 300, проспект Маяковського, 93-Г 

взято участь у змаганнях з волейболу VІ Спартакіади ОППО Київради та 

КМДА «Праця і спорт ведуть до висот» 2016 року; 

16.04.2016 на стадіоні по вул. Богатирській, 2-Б взято участь з змаганнях з 

футболу VІ Спартакіади ОППО Київради та КМДА «Праця і спорт ведуть до 

висот» 2016 року; 

11 – 12.03.2016 у приміщенні Київського університету імені Бориса Грінченка 

(вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) проведено ІІ етап Кубку Київського міського 

голови з шахів «Кришталева тура» серед учнів навчальних закладів. 

16.04.2016 у ТРЦ «Караван» вул. Лугова, 12 (роледром) дитячі міжкорпоративні 

спортивні змагання «Ми – чемпіони»; 
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26.09.2016  у спортивному тирі спортивно-технічного центру «Відродження» за 

адресою: вул. Мельникова, 46-А   взято участь у змаганнях з кульової стрільби    VІ 

Спартакіади  ОППО Київради  та КМДА «Праця і спорт ведуть до висот» 2016 року.    

Інформацію про проведення заходів було розміщено на сайті Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації.   

В цілому мережа фізкультурно-оздоровчих закладів та дитячо-юнацьких шкіл, 

що проводять спортивну і фізкультурно-оздоровчу діяльність, а також мережа об’єктів 

спортивної інфрастуктури збережені, перепрофілювання не відбулося. 

        23.03.2016 в залі пленарних засідань Верховної Ради України взято участь 

у парламентських слуханнях на тему «Шляхи розвитку фізичної культури і 

спорту в Україні в умовах децентралізації влади» (на виконання відповідної 

постанови Верховної Ради України від 02.02.2016 № 969-VІІІ). 

31.03.2016 в управлінні молоді та спорту Департаменту освіти і науки 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації (вул. Хрещатик, 12) взято участь у робочій нараді щодо 

проведення 06 – 09.05.2016 в м. Києві (Оболонська набережна, акваторія) 

вітрильної регати «Кубок Гетьмана». 

08.02.2016 підготовано зведений статистичний звіт за формою 2-ФК з 

фізичної культури і спорту за 2015 рік в Оболонському районі м. Києва, та 

надано Департаменту освіти, науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Протягом звітнього періоду присвоєно присвоєно 252 других та третіх 

розрядів вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл з олімпійських і 

неолімпійських видів спорту: футболу, дзюдо, військово-спортивного 

семиборства, карате, художньої гімнастики, греко-римської боротьби, 

бейсболу, спортивного орієнтування, тенісу, вітрильного спорту. 

21.12.2016 у Департаменті освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 

адресою: вул. Хрещатик, 12, взято участь у нараді з питання формування 

державної статистичної звітності за формою № 2-ФК. 

29.12.2016 проведено нараду спільно с Центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Оболонського району м. Києва серед працівників 

підліткових клубів за місцем проживання з питань надання статистичного звіту 

за формою 2-ФК з фізичної культури і спорту за 2016 рік. 

04.01.2016 проведено нараду з представниками науково-методичного 

центру районного управління освіти з питання формування статистичної 

звітності за формою 2-ФК з фізичної культури і спорту за 2016 рік. 

30.06.2016 у Колонній залі КМДА (вул. Хрещатик, 36) відбулось 

урочисте нагородження обдарованої молоді Премією Київського міського 

голови. Від Оболонського району в номінації за високі спортивні досягнення 

був нагороджений Бабенко Олексій Вячеславович, 1998 року народження, 

вихованець Дитячо-юнацької спортивної школи «Юний Спартаківець», майстер 

спорту, чемпіон України з дзюдо 2016 року серед молоді до 21 року, 

переможець Європейського олімпійського фестивалю молоді (Грузія) 2015 

року, дворазовий призер Кубку Європи з дзюдо. 
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10.09.2016 з нагоди професійного свята – Дня фізичної культури                     

і спорту було нагороджено Подякою голови Оболонської райдержадміністрації 19 

кращих працівників сфери фізичної культури та спорту, Почесною грамотою 

Київського міського голови  нагороджено головного спеціаліста відділу у справах 

сім’ї, молоді та спорту Мудрика А.А., Подякою Київського міського відділення 

Національного олімпійського комітету України нагороджено 3 особи: Онищенка О.В., 

голову Громадської організації «Молодіжна федерація дворового футболу за 

місце проживання громадян «Футбол у кожен двір», Петроченка О.Б., директора 

дитячо-юнацької спортивної школи № 13 управління освіти Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації та Дисковського О.В., директора дитячо-

юнацької спортивної школи «Юний Спартаківець». 
 
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII  управлінням праці в 2016 році 

проведена робота по прийому громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції.  

На виконання Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік 

особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району 

проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.10.2014 №509, проводиться робота щодо взяття на 

облік цих осіб та видачі їм відповідної довідки. Наразі обліковано 14622 особи. 

В 2015 році було обліковано 4548 осіб, а в 2016 році 3449 осіб. Продовжено 

термін дії довідки на наступні шість місяців в 2016 році 7925 особам. 

Крім цього, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 

№505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються 

з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг» в Оболонському районі міста Києва 

грошову допомогу отримують 8835 сімей. В 2016 році звернулося первинно 

1316 сімей (в 2015 році звернулося первинно 3016 сімей). Продовжено виплату 

допомоги на наступний шестимісячний строк 7099 сім’ям.  

На 01.01.2017 оформлено щомісячну адресну матеріальну допомогу для 

покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам-учасникам 

антитерористичної операції, членам їх сімей загиблих (померлих) киян під час 

проведення антитерористичної операції – 166 особам. 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з 

метою реалізації повноважень щодо здійснення контролю за охороною праці та 

своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою 

праці, а також реалізації повноваження в галузі зайнятості населення, праці та 

заробітної плати здійснюється наступне. 

Задля посилення контролю за погашенням заборгованості, згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 N 863, розпорядженням 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2011 № 64 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14/parao2#o2
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утворена тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної 

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

в Оболонському районі міста Києва. У 2016 році було проведено 15 засідань 

тимчасової комісії, заслухано 23 керівника підприємств та погашено з початку 

року заборгованості по заробітній платі підприємствами-боржниками, що 

заслуховувались на засіданнях тимчасової комісії - 1 млн. 748,4 тис.грн. 

Загалом спостерігається значне зменшення заборгованості підприємств по 

заробітній платі по району згідно статистичних даних у порівнянні з 2015 роком: на 

01.12.2016 – 2 млн. 486,6 тис. грн. (на 01.12.2015 – 3 млн. 914,2 тис. грн.).  

Задля сприяння легалізації виплати заробітної плати найманим 

працівникам з суб’єктами, які виплачують заробітну плату на рівні мінімальної 

або менше розміру мінімальної заробітної плати та менше розміру середньої 

заробітної плати по галузі, на виконання розпорядження Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації від 14.03.2016 № 138, відповідно до 

Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 N 359-р "Про затвердження плану 

заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення" 

утворено робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення в Оболонському районі міста Києва. На 01.01.2017  

проведено 6 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення в Оболонському районі міста Києва. На засіданнях 

заслухано 20 керівників щодо причин низького рівня середньої заробітної плати.  

У 2016 році здійснено вивчення стану дотримання законодавства про 

працю на 12 підприємствах, на яких за даними органів статистики та за даними 

органів державної податкової інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві 

мала місце заборгованість із виплати заробітної плати працівникам. У 2015 році 

таких досліджень здійснено 11. 

Інформація про зазначені підприємства, а також про виявлені інші 
порушення законодавства про працю на інших підприємствах  направляється до 

правоохоронних та контролюючих органів для застосування заходів впливу та 

притягнення керівників підприємств до відповідальності: 

 2015 2016 

ГУ Держпраці України у Київській області 21 37 

ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві 109 43 

РУГУ МВС України в Оболонському районі м.Києва 8 6 

Разом 138 86 

Зменшення кількості досліджень пов’язано в першу чергу з тим, що у 

порівнянні з 2015 роком меншою є кількість підприємств, які мають 

заборгованість по заробітній платі, навіть поточну.  

Порушень мінімальних гарантій в оплаті праці при вивчені стану 

дотримання законодавства про працю за звітний період не виявлено. 

Протягом 2016 року районним центром зайнятості на підприємствах 

району здійснювалось працевлаштування на робочі місця, створені за рахунок 

надання роботодавцям компенсації єдиного внеску та направлення на 
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громадські роботи, проте у порівнянні з 2015 роком спостерігається кількісне 

зменшення вищезгаданих показників: 

 2015 2016 

робочі місця, створені за рахунок надання 

роботодавцям компенсації єдиного внеску 

44 9 

залучено до участі у громадських та інших 

видах тимчасових робіт 

465 353 

В сфері охорони праці, відповідно до Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про охорону праці»: 

- надається консультативно-методична допомога з питань охорони праці 

підприємствам, установам та організаціям Оболонського району міста Києва, 

зокрема при реєстрації колективних договорів; 

- проводиться моніторинг та аналіз стану виробничого травматизму, обставин 

та причин виникнення нещасних випадків на підприємствах району;  

- у 2016 році проведено 2 засідання (у лютому та липні 2016 року) Ради з 

питань безпечної життєдіяльності населення Оболонського району міста Києва 

із залученням спеціалістів з охорони праці підприємств, установ та організацій 

району та фахівців Головного управління Держпраці у Київській області.  

- взято участь у в роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві. 
Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», Порядку 

повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних 

договорів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 

№ 115, Закону України «Про адміністративні послуги» надається адміністративна 

послуга з повідомної реєстрації колективних договорів, надаються рекомендації та 

методична допомога щодо змісту колективних договорів. 

У 2016 році кількість звернень підприємств району щодо реєстрації 

колективних договорів, змін та доповнень до них майже на рівні 2015 року. 

 2015 2016 

укладено та зареєстровано  колективних договорів 55 50 

змін та доповнень 31 36 

надано рекомендацій 460 341 

Крім того, відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) 

службу» Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 року 

№ 2066, розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 27 грудня 2013 року № 672 «Про деякі питання альтернативної (невійськової) 

служби в Оболонському районі міста Києва», здійснено направлення 2 осіб на 

проходження на альтернативну (невійськову) службу до Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва, 

для порівняння у 2015 році направлено 1 особу. 

На виконання вимог чинного законодавства в управлінні праці та соціального 

захисту населення впроваджено стандартну модель надання соціальної допомоги, що 

базується на застосуванні єдиної технології прийому громадян і передбачає 

призначення усіх видів соціальної допомоги за однією заявою.  
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В 2016 році на обліку в управлінні перебуває 15519 одержувачів державних 

допомог та компенсацій - нараховано на суму  171982,38 тис.грн., в тому числі: 

-по Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» -11829, нараховано на 

суму – 122055,89 тис. грн., в тому числі: у зв’язку з вагітністю та пологами ст.7-9 – 157, 

нараховано на суму – 3698,63 тис. грн; допомога при народженні дитини ст. 10-12 – 

10283, нараховано на суму 99937,65; на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування ст.16-18 – 181, нараховано на суму 7108,57; одиноким матерям ст.18-1-18-3 

– 1177, нараховано на суму – 10960,16 тис.грн; допомога при усиновленні дитини – 31, 

нараховано на суму – 350,88тис. грн.; 

- по Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» – 

479 одержувача допомоги нараховано на суму 7849,44 тис.грн.; 

-по Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам» – 2133 одержувачів допомоги, нараховано на суму 32063,93 тис. грн. 

-по Закону України «Про соціальні послуги» - 299 одержувачів компенсації, 

нараховано на суму 632,34 тис.грн.; 

-по Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію та інвалідам» - 384 осіб, нараховано на суму 4717,57 тис. грн.; 

- згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 832 особи, які 

здійснюють догляд за престарілим старше 80 років або інвалідом 1 групи 93 

особи, нараховано на суму 21,65 тис. грн.; 

- згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 особи, які 

здійснюють догляд за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу – 229 

осіб , нараховано на суму 3661,93 тис. грн.; 

- згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189, тимчасова 

допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або місце 

проживання їх невідоме – 68 осіб, нараховано на суму 370,83 тис. грн.; 

- згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 81 державна 

соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ям – 4 сім’ї (6 

дітей), нараховано на суму 608,8 тис. грн., та 1 будинок сімейного типу – 9 дітей.  

Видано посвідчень 510 особам (інвалідам з дитинства та діти-інваліди, 

особи, які не мають права на пенсію). 

В 2016 році управлінням призначено: 10989 державних допомог та 

компенсацій, в т.ч.: 

- по Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» - 8351, в тому числі: 

у зв’язку з вагітністю та пологами ст.7-9 – 1163; допомога при народженні дитини 

ст. 10-12 – 4306; на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування ст.16-18 – 

214; одиноким матерям ст.18-1-18-3 – 2658; допомога при усиновленні дитини – 10; 

-по Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» – 1001; 

-по Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства 

та дітям-інвалідам» – 597; 

-по Закону України «Про соціальні послуги» - 144; 
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-по Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію та інвалідам» - 234; 

- згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 832 особи, які 

здійснюють догляд за престарілим старше 80 років або інвалідом 1 групи – 44 особам; 

- згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 №1192 –448; 

-згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189, тимчасова 

допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або місце 

проживання їх невідоме – 168; 

В порівнянні з 2015 роком за єдиною заявою для призначення державних 

допомог та компенсацій звернулося 9538 осіб та протягом року отримали  

державну соціальну допомогу та компенсації 16616 осіб на загальну суму 

161972,06 тис.грн. 

В подальшому управлінням праці та соціального захисту населення  буде 

продовжуватись робота за єдиною технологією, яка забезпечує  максимальну 

зручність для відвідувачів управління, скорочує час, необхідний для 

оформлення громадянами заяв про призначення усіх видів соціальної 

підтримки та  опрацювання наданих документів при прийнятті рішення.  

Заборгованості з виплат державних соціальних допомог та компенсацій немає. 

 Одним із особливо важливих напрямків соціального захисту є програма, 

яку було створено для надання допомоги малозабезпеченим родинам в оплаті 

житлово-комунальних послуг. Призначення житлових субсидій проводиться за 

спрощеною системою, яка передбачає звільнення громадян від збирання 

довідок, зокрема про склад сім`ї, вартість комунальних послуг, про фактичне 

витрачання за попередній період газу, води, електричної та теплової енергії при 

наявності засобів обліку. В 2016 році 29664 діючих справ (сімей, що одержують 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг), 

що на 10786 діючих справ більше, ніж за 2015 рік (18878 діючих справ). 

Аналізуючи попередні роки спостерігаємо збільшення кількості звернень 

громадян за призначенням субсидій, яке пов’язане з підвищенням тарифів на 

житлово-комунальні послуги. В 2016 році прийнято 31294 справи, що на 7637 

справ більше ніж за 2015 рік (23657 справ). 

За 2016 рік було видано 627 путівок для санаторно – курортного лікування 

ветеранам війни, праці та інвалідам, за 2015 рік – 455 (збільшено на 172). 

Взято на облік для отримання путівок в 2016 році – 676 осіб, в 2015 – 456 

(збільшено на 220). 

Звернення на поселення в будинок – інтернат в 2016 році –100 осіб, в 

2015 – 94 (збільшено на 6). Передано в 2016 році 30 справ до ДСП для 

поселення до будинків – інтернатів, за 2015 рік – 28 (збільшено на 2). 

Виплачено компенсацій: на бензин за 2016 рік на суму 25 120,56 грн., за 

2015 рік на суму 22 311, 84 (збільшено на 2 808,72 грн.); на транспортні витрати 

за 2016 рік на суму 7 304,16 грн., за 2015 рік 6 120,84 грн. (збільшено на 

1 183,32 грн.); за невикористані путівки на санаторно –курортне лікування  

інвалідам війни та інвалідам від загального захворювання та інвалідам з 

дитинства в 2016 році на загальну суму 10 900,00 грн., в 2015 році на суму 

17 280,00 грн. (зменшено на 6 380,00 грн. відповідно до звернень громадян); 
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 Видано посвідчень для користування пільгами  в 2016 році – 586, за 2015 

рік 1587 (зменшено на 1001 відповідно до звернень громадян).  

Видано листів талонів на пільговий та безкоштовний проїзд по території 

України та країнах СНД  в 2016 році – 126 особам, за 2015 рік –  101 (збільшено на 25). 

За висновками медичних установ видано за 2016 рік – (штук): 60 палиць, 

80 милиць, 65 крісел колісних, 4 годинника, 65 ходунків, 2 аудіоплеєри та 9 

мобільні телефони. За 2015 рік – (штук): 103 палиць, 132 милиць, 14 крісел 

колісних, 4 годинника, 3 ходунки та 1 диктофон (зменшено на 88 вироби, 

відповідно до звернень громадян).   

Видано в 2016 році – 4 687  направлень для забезпечення інвалідів, 

дітей-інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, за 2015 рік –         

3 970 (збільшено на 717). 

Видано в 2016 році – 22 направлень на Центральну транспортну МСЕК для 

визначення медичних показань для отримання автомобілів чи колясок з 

електроприводом, за 2015 рік – 39 (зменшено на 17 відповідно до звернень громадян). 

Оздоровлено дітей (учасників АТО) віком до 7 років у супроводі 

дорослих в 2016 році – 44, за 2015 рік –17 (збільшено на  27).  

 Психологічну реабілітацію в санаторно – курортних закладах України  в 2016 

році пройшли 47 учасників бойових дій АТО, за 2015 рік – 21 (збільшено на 26).  

 Щомісячну адресну матеріальна допомога призначено в 2016 році – 160 

учасникам антитерористичної операції та 6 членам сімей загиблих, за 2015 рік – 

634 особам ( зменшено на 468 відповідно до звернень громадян).  

 Виплачено грошову компенсацію вартості проїзду учасників АТО до 

реабілітаційних установ і назад в 2016 році – 4 особам, в 2015 році – 0. 

 Призначено грошову компенсацію за належні для отримання жилі 

приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в 

антитерористичній операції в 2016 році – 2 особам, в 2015 році – 0. 

 Відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” здійснюється облік 

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Державному 

реєстрі, призначення та перерахунки компенсацій та допомоги певних видів 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводиться 

оздоровлення постраждалих осіб та потерпілих дітей. 

Аналізуючи дані кількості постраждалих осіб, які перебувають на обліку, 

спостерігається щорічне зменшення їх чисельності. 

Так, відповідно до Регіонального реєстру всіх категорій постраждалого 

населення Оболонського району на 01.01.2017 на обліку перебуває 8691 постраждала 

особа, які мають право на пільги, у 2015 року перебувало - 8983 особи. Основною 

причиною зменшування чисельності осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи є високий рівень смертності серед учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, так чисельність осіб, які мають статус учасника ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС у 2016 році - 5328 осіб (у 2015 році – 5629 осіб). З цієї ж 

причини чисельність осіб, які мають право на пільги та компенсації, дружини/чоловіки 

померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, 

збільшується:  у 2016 році - 632 особи (у 2015 році - 591 особа). 
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Кількість дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи у порівнянні з 

попередніми роками зменшилась, так їх чисельність у 2016 – 884 особи (у 2015 – 914 осіб). 

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» з 2015 року 

безоплатними санаторно-курортними путівками забезпечуються постраждалі 

особи віднесені до категорії 1 (інваліди щодо яких встановлено причинний 

зв’язок інвалідності з Чорнобильської катастрофи) та потерпілі діти, яким 

встановлено інвалідність пов’язану з Чорнобильською катастрофою. 

Для забезпечення санаторно-курортними путівками у 2016 році на обліку 

перебувало 377 постраждалих осіб першої категорії та 4 дітей інвалідів, з них 

оздоровлено 297 осіб, у тому числі 2 дитини (78% від потреби). У порівняні з 2015 

роком оздоровлено постраждалих громадян на 1 відсоток більше (у 2015 році на 

обліку перебувало 321 постраждала особа 1 категорії та 6 осіб дітей інвалідів, з них 

оздоровлено за 252 особи, у тому числі 2 дитини, що становить 77% від потреби). 

Упродовж 2016 року за призначенням компенсацій та допомог певних 

видів відповідно до закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» звернулося 246 осіб, на 

обліку перебувало 4697 одержувачів компенсаційних виплат відповідно до 

вищевказаного закону, з них: перша категорія – 1584 особи; друга категорія – 

3013 осіб; третя категорія – 94 особи; діти – 6 осіб.  

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 

25.01.2016 №42 з 1 січня 2016 року збільшено розмір грошової компенсації 

вартості продуктів харчування для постраждалих громадян віднесених до 

першої та другої категорії. Розмір щомісячних компенсаційних виплат для 

першої категорії постраждалих громадян становив 456 грн., для другої 228 грн., 

у зв’язку з чим сума компенсаційних виплат та допомог у 2016 році значно 

зросла у порівнянні з 2015 роком і становила 17300,00 тис.грн. В 2015 році за 

призначенням компенсацій та допомог певних видів звернулося 745 осіб, на 

обліку перебувало 5425 одержувачів компенсаційних виплат яким протягом 

року нараховано компенсацій та допомог на суму 2084,00 тис.грн. 

Територіальний центр функціонує на основі Положення про 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Оболонського району міста Києва, яке затверджене Розпорядженням 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації №567 від 

30.09.2016 та зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у 

м.Києві 28.10.2016 за  № 190/1503. 

В 2016 році на надомному обслуговуванні перебуває 1312 громадян. За 

звітний період у відділеннях соціальної допомоги вдома надавалась послуга 

догляд вдома 1421 громадянину.  

Соціальними робітниками було надано 573336 соціально-побутових послуг 

одиноким непрацездатним громадянам (в 2015 році надано 575135 послуг). 

В структурі терцентру функціонує відділення соціально-побутової адаптації, 

в якому у 2016 році перебувало на обслуговуванні 822 особи (в 2015 – 825 осіб). 

З 01.09.2014 впроваджена соціально-педагогічна послуга «Університет 

третього віку». Працюють такі факультети: здоровий спосіб життя - 84 особи (в 2015 
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році – 33 особи); іноземної мови (англійської) – 45 осіб (в 2015 – 26 осіб); літературно 

– мистецький – 80 осіб (в 2015 – 47 осіб); інформаційних технологій – 18 осіб (в 2015 

році - 21 особа); хорового співу – 40 осіб (2015- 42 особи); декоративно-прикладного 

мистецтва (декупаж, вишивання бісером, ляльки-мотанки) – 19 осіб (2015 – 13 осіб). 

В територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Оболонського району Наказом від 21.12.2015 №17 

запроваджена інноваційна модель організації надання соціальних послуг 

мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг. 150 одиноких 

громадян отримали 421 послугу.  

В територіальному центрі працює відділення соціально-медичної 

реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей 

з  ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне 

перебування), в якому у 2016 році безкоштовно отримали послуги вісім дітей з 

церебральним паралічем. У відділенні проводять медичну реабілітацію   

(ранкова гімнастика, процедури, масаж, заняття ЛФК) та педагогічно-виховну 

роботу (ліплення, математика, мовне спілкування, малювання, віконечко в 

природу, конструювання, аплікація), психологічну роботу, логопедичну роботу.  
 

Стан пенсійного забезпечення 
Збір до Пенсійного фонду за 2016 рік становить 9,8 млн.грн.  

Погашення заборгованості підприємств-боржників є одним з 

пріоритетних напрямів роботи перед Пенсійним фондом України. 

Заборгованість зі сплати внесків до Пенсійного фонду України підприємств 

Оболонського району на 01.01.2017 становить 1073,3 тис.грн. В 2015 році 

заборгованість становила 1693,9 тис.грн.  

На 01.01.2017 загальна чисельність одержувачів пенсій в управлінні 

становить 84042 особи. На 01.01.2017 пенсійні виплати склали 1958,2 млн.грн. 

Середньомісячний розмір пенсії по Оболонському району на 01.01.2017 – 2258,2 

грн. В 2015 році – 2144,37 грн. Поетапне підвищення пенсійних виплат сприяло 

покращенню пенсійного забезпечення отримувачів пенсійних виплат району. 
 

Зайнятість населення і ринок праці 
Обсяги реєстрації незайнятих громадян  в службі зайнятості  протягом 

2016 року в порівнянні з  2015 роком зменшились  на 11 %.  Так, пропозиція 

робочої сили у 2016 році становить 6648 осіб проти 7469 за 2015 рік. 

Як завжди, зусилля районного центру зайнятості були спрямовані на 

активну політику зайнятості громадян. Це в першу чергу працевлаштування 

осіб, які перебували на обліку. Всього працевлаштовано 1622 особи, з них мали 

статус безробітного  – 1197 осіб.  

Зайнятості громадян сприяє і надання одноразової допомоги по 

безробіттю для започаткування безробітними власної справи. Протягом 

звітного періоду цим правом скористались 27 безробітних.   

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці у 2016 році 

708 безробітних пройшли підвищення кваліфікації або перенавчання відповідно 

до вимог ринку праці та роботодавців. Окрім того, 26 громадян, старші 45 

років, скористалися правом отримати ваучер на навчання. 
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Тимчасову зайнятість для безробітних забезпечила їх участь у 

громадських та інших видах тимчасових робіт. У звітному періоді в таких 

роботах прийняли участь 353 особи. 

На постійному контролі залишається питання допомоги особам з 

обмеженими фізичними можливостями. Із 186 осіб з інвалідністю 

працевлаштовані –38 осіб, направлені на навчання або підвищення кваліфікації 

–19 осіб. Всі отримали профінформаційні консультації тощо.  

Невід’ємною  частиною соціального захисту  населення є робота щодо надання 

послуг особам соціально уразливим на ринку праці. Так, протягом 2016 року  на обліку 

в службі зайнятості району перебувала 1081 така особа. З них: працевлаштовані – 305 

осіб, направлені на навчання та підвищення кваліфікації - 145 осіб, брали участь у 

роботах тимчасового характеру – 202 особи. Особи квотних категорій мали вільний 

доступ до районної та міської баз вакансій, отримали профінформаційні консультації та 

відвідали профорієнтаційні заходи з техніки пошуку роботи.  

Важливо відмітити, що на рівень зайнятості населення впливає кількісний 

та якісний склад районної бази вакансій. Протягом 2016 року районна база 

вакансій налічувала 5012 одиниць для укомплектування державною службою 

зайнятості, що на 41% більше ніж у 2015 році. Це вперше за останні роки. 

Проте, ще існує дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. На 

обліку перебуває понад 80% безробітних з вищою освітою, керівних кадрів 

різних рівнів, а база вакансій на 70% складається із вакансій робітничих 

професій та таких, що не потребують спеціальної підготовки або кваліфікації.   
              

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ПРАВОПОРЯДКУ, ОХОРОНИ 
ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН 

 

У 2016 році у сфері взаємодії з правоохоронними органами, запобігання 

та виявлення корупції проведені наступні заходи: 

25.02.2016 відбулась координаційна нарада керівників правоохоронних 

органів Оболонського району міста Києва «Про стан протидії злочинності та 

корупції на території Оболонського району м. Києва упродовж 2015 року». 

 17.02.2016 з метою надання консультативної допомоги у заповненні 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

відбувся семінар на тему Законодавче регулювання запобігання корупції в 

органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції ». 

 13.10.2016 відбулась координаційна нарада керівників правоохоронних органів 

Оболонського району міста Києва «Про стан протидії злочинності та корупції на 

території Оболонського району м. Києва упродовж 9 місяців 2016 року». 

 19.10.2016 відбувся семінар в Оболонській районній в місті Києві державіній 

адміністрації на тему «Законодавче регулювання запобігання корупції в органах 

державної  влади». Закон України «Про запобігання  корупції ». 

Протягом квітня 2016 року в апараті Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації проведено перевірку фактів своєчасності подання 

декларацій про майно, доходи, витрати фінансового характеру, перевірки таких 

декларацій на наявність конфлікту інтересів. 
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Відповідно до пункту 2 розділу XII «Прикінцевого положення» Закону 

України «Про запобігання корупції» у 2016 році службові особи, які на день початку 

роботи системи подання та оприлюднення декларації осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно зі статтею 50 

Закону України займають відповідальне та особливо відповідальне становище, 

зобов'язані подати щорічні декларації за минулий рік у порядку, встановленому цим 

Законом, протягом 60 календарних днів після початку роботи системи. 

Працівниками Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації було 

отримано ЕЦП для подачі електронного декларування. 

Керівники відділів та секторів апарату Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації та керівники окремих структурних підрозділів Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації, які підпадають під дію статті 50 

Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції», успішно 

подали  декларації за 2015 рік до Єдиного Державного Реєстру Декларацій. 

Особи, які приймаються на державну службу, попереджаються про 

встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання 

корупції» обмеження та про порядок дій у разі виникнення корупційних ризиків.  

Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією та 

Оболонським УП ГУНП м.Києві відпрацьований план спільних заходів щодо 

забезпечення правопорядку, охорони прав і свобод громадян в Оболонському районі. 

Районною державною адміністрацією постійно здійснюються заходи 

відомчого контролю, спрямовані на усунення причин та умов, що сприяють 

учиненню корупційних діянь, інших правопорушень, пов’язаних з корупцією. В 

своїй роботі з питань протидії злочинності та корупції на території Оболонського 

району, Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація тісно співпрацює 

з Прокуратурою Оболонського району, Оболонським УП ГУНП в м. Києві,  та 

громадськими організаціями (Громадське формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону Оболонського району). 
 

РОБОТА  З  КАДРАМИ 
 

В Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації впродовж 

2016 року здійснювалось річне, квартальне та перспективне планування роботи 

з кадрами за такими напрямами роботи: проводилось формування складу 

державних службовців; проведення аналізу чисельності і якісного складу 

державних службовців; підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та 

навчання кадрів; здійснення контролю за дотриманням вимог чинного 

законодавства щодо кадрового забезпечення та державної служби; контроль за 

дотриманням державними службовцями внутрішнього трудового розпорядку 

райдержадміністрації, дотриманням  етики і поведінки  державного службовця; 

ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних. 

Відповідно до Закону України „Про державну службу” прийняття на державну 

службу в районній державній адміністрації здійснюється шляхом конкурсного 

відбору або за переведенням на рівнозначні посади державної служби. Інформація 

про наявні вакантні посади подається до районного центру зайнятості населення та 
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розміщується на офіційному веб-сайті Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації  під рубрикою «Вакансії». 

Структурою Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

на 2016 рік передбачено 347 од. Кількість державних службовців за штатним 

розписом – 340. Фактично працюючих державних службовців – 324. 

Впродовж 2016 року в Оболонську районну в місті Києві державну 

адміністрацію призначено  –  36 працівників, звільнено  –  13  працівників. 

У 2016 році пройшли навчання по підвищенню кваліфікації за різними 

навчальними програмами  60  державних службовців райдержадміністрації.  

          У 2016 році в райдержадміністрації перебував на обліку 31 

військовозобов’язаний. Відповідно до графіку перевірок своєчасно проведені 

звірки відомостей військовозобов’язаних працівників райдержадміністрації з 

районними військовими комісаріатами міста Києві. 

           У 2016 році головою Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації прийнято 765 розпоряджень з особового складу.   

          Впродовж 2016 року відбувалась співпраця з Академією муніципального 

управління та університетом  ім. Т.Г. Шевченка. Пройшли практику у 

підрозділах Оболонської районної в місті Києві державній адміністрації 102 

студенти зазначених вищих навчальних закладів.  

           У 2016 році на кадровому обліку перебували 9 керівників комунальних підприємств.
  

 

РОБОТА  ЗІ  ЗВЕРНЕННЯМИ  ГРОМАДЯН 
 

За 2016 рік до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

надійшло на розгляд 4547 звернень громадян, що на 924 звернення (16,9%) 

менше ніж у 2015 році, з них письмових звернень – 2843 (62,5 %), усних - 1704 

(37,5 %) отримано на особистому прийомі. 

Кількість звернень, що 

надійшло поштою 

Кількість звернень на 

особистому прийомі 

Загальна кількість 

звернень 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

2843 3809 1704 1662 4547 5471 

 З Київської міської державної адміністрації надійшло на виконання – 

1888 (41,5 %) звернень, з них 811 доручень голови Київської міської державної 

адміністрації, з Верховної ради України – 1 звернення, від Народних депутатів 

України – 14 звернень, від органів прокуратури – 16 звернень, від інших органів 

державної влади, в т. ч. депутатів Київради – 551 (12,1%) звернення, 

безпосередньо від громадян – 2077 (45,7 %) звернень. 

 За звітний період до Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації надійшло 815 колективних звернень громадян, частка яких становить – 

17,9 % усіх звернень. У порівнянні з 2015 роком загальна кількість колективних 

звернень зменшилась в числовому вимірі на 23 одиниці, але збільшилась в 

процентному відношенні до загальної кількості звернень на 2,6%. 

 З урахуванням колективних звернень до районної державної адміністрації 

звернулось 32266 громадян, які в своїх листах порушили 5781 питання різної 

тематичної спрямованості. 
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Як свідчить аналіз, основна тематика питань, які мешканці району порушували 

у своїх зверненнях у 2016 році не мала суттєвих змін порівняно з 2015 роком, але 

зменшилась кількість питань житлово – комунального господарства на 12,7%, питань 

соціального захисту на 8%, питань житлової політики на 0,9 %. 

Найгостріші проблеми, що турбують мешканців району – це питання житлово-

комунального господарства – 2974 (51,4%) від загальної кількості порушених питань. 

Не менш важливими є питання соціального захисту, їх надійшло – 688 (11,9%), 

житлової політики – 336 (5,8%), питання сім`ї, дітей, молоді, гендерної рівності, 

фізичної культури і спорту – 316 (5,5%), питання забезпечення законності та 

правопорядку – 3,1%, питання освіти – 2,1%, питання діяльності органів місцевого 

самоврядування – 1,8%, земельних відносин – 1,1%, питання транспорту та зв’язку - 

1,0%, охорони здоров’я - 0,9%, екології та природних ресурсів – 0,8%. 

 Співвідношення основних питань житлово-комунального господарства, 

які порушували громадяни у зверненнях за 2016 рік у порівнянні з 2015 роком: 

Питання житлово – комунального господарства 2016 рік 2015 рік 

Кількість питань 

2974,00 3507,00 

ремонт будинків, дахів 337 (11,3 %) 330 (9,4 %) 

робота ЖЕК, ЖБК 303 (10,2 %) 215 (6,1 %) 

питання водопостачання, встановлення лічильників води 275 (9,2 %) 462 (13,1 %) 

благоустрій та озеленення території 268 (9,0 %) 411 (11,7 %) 

оплата квартир та комунальних послуг 258 (8,7 %) 325 (9,3 %) 

опалення, теплопостачання 197 (6,6 %) 114 (3,3 %) 

ремонт сантехнічного обладнання та  комунікацій 122 (4,1 %) 92 (2,6 %) 

ремонт ліфтів, незадовільна робота ліфтів 87 (2,9 %) 123 (3,5 %) 

утримання будинків, незадовільний стан будинку, 

прибудинкової території, облаштування дитячих 

майданчиків 

72 (2,4 %) 509 (14,5 %) 

електропостачання, освітлення 72 (2,4 %) 56 (1,6 %) 

обстеження санітарного стану квартири, будинку 57 (1,9 %) 31 (0,8 %) 

На 01.01.2017 всі звернення, які надійшли на розгляд до Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації виконані без порушення 

термінів розгляду. 

 За результатами розгляду: 

- позитивно вирішено – 24,3 % звернень 

- надано роз’яснення – 70,8 % звернень. 

Особисті та виїзні прийоми громадян в Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації проводилися згідно ст. 22 Закону України „Про 

звернення громадян” та графіку затвердженого головою райдержадміністрації.  

Головою райдержадміністрації забезпечується першочерговий особистий 

прийом інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, 

Героїв Радянського Союзу, Героїв України, жінок, яким присвоєно почесне 

звання України «Мати – героїня» та інших пільгових категорій населення, які 

потребують захисту та підтримки. 
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Серед тих, хто зазначив свою пільгову категорію, під час особистих 

прийомів у голови Оболонської райдержадміністрації прийнято : «Мати – 

героїня» – 1 звернення, «Інваліди ВВв» – 3 звернення. Усі звернення 

вищезазначених категорій громадян розглядались особисто головою 

райдержадміністрації, надавались відповідні доручення, виконання яких 

контролювалось до розв’язання питання в межах чинного законодавства. 

Головою районної державної адміністрації за звітний період проведено 37 

прийомів громадян, на яких прийнято 170 мешканців району, з них 21 

особистий прийом громадян, на яких прийнято 123 мешканця, 16 виїзних 

прийомів громадян, на яких звернулось 47 мешканців району, 6 прямих 

(„гарячих”) телефонних ліній, під час яких звернулося 35 громадян. 

05 квітня та 10 жовтня 2016 року голова Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації прийняв участь в програмі ТК «Київ» «У центрі уваги», де 

під час прямої телефонної лінії до нього звернулось 20 мешканців району. 

Основна тематика питань, які порушували громадяни на особистих 

прийомах стосувалась вирішення питань комунального господарства, житлових 

питань, питань соціального захисту, оренди приміщень, тощо. 

- з питань житлово-комунального господарства 70 

- питання благоустрою 29 

-  житлових питань 27 

- питання соціального захисту 12 

- питання оренди приміщень 12 

- з питань сім’ї, дітей 7 

- питання підприємницької діяльності 4 

- встановлення МАФів 3 

- питання охорони здоров’я 2 

- питання торгівлі  4 

 За 2016 рік до Оболонської райдержадміністрації від пільгових категорій 

населення надійшло 676 звернень, що становить 14,9% від загальної кількості 

звернень, з них від інвалідів та ветеранів війни надійшло 346 звернень. У порівнянні з 

2015 роком кількість звернень від цих категорій населення збільшилась на 172 

(5,7%), а кількість звернень від інвалідів та ветеранів війни на 130. У зверненнях 

громадян пільгових категорій на першому місці перебувають питання соціального 

захисту – 320, на другому, питання житлово – комунального господарства – 155, 

житлові питання – 134, питання охорони здоров’я – 21, питання землекористування – 

11,  питання транспорту – 5, інші питання – 30. 

 Крім того, за дорученням голови Київської міської державної 

адміністрації за звітний період до Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації надійшло на розгляд 489 звернень від громадян, 

пов’язаних із участю у проведенні антитерористичної операції та їх сімей з 

питань надання матеріальної допомоги та встановлення пільг для покриття 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, житлових питань, надання 

матеріальної допомоги, що на 271 звернення менше, ніж у 2015 році. 

На виконання розпорядження голови Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 04.02.2011 № 55 «Про створення постійно діючої 
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комісії з питань розгляду звернень громадян» та відповідно до затвердженого 

графіку на 01.01.2017 проведено 12 засідань комісії. На комісії було розглянуто 

19 звернень громадян, що потребували комісійного розгляду та прийняття 

відповідних рішень. За результатами засідань комісії складались протоколи та 

за необхідністю надавались доручення. 

 Розгляд звернень громадян взятий під особистий контроль голови 

райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів несуть персональну 

відповідальність за належне вирішення в межах своїх повноважень питань, порушених 

у зверненнях громадян, особливо їх найменш соціально захищених категорій. 
       

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру та ефективної ліквідації їх наслідків у 2016 році проведено: 

- на базі Оболонської районної ланки територіальної підсистеми міста Києва 

єдиної державної системи цивільного захисту було проведено командно-штабне 

навчання щодо переведення з режиму функціонування в мирний час на режим 

функціонування в особливий період; 

- проводились спільні штабні тренування району з цивільного захисту та 

комплексні навчання з цивільного захисту району;  

- постійно проводились навчання керівного складу цивільного захисту району, 

командирів непрофесійних формувань, працівників об’єктів господарювання та 

населення району щодо дій в екстремальних умовах; 

- практичні навички керівного та особового складу цивільного захисту об’єктів 

господарювання отримувались в ході проведення навчань та тренувань: 

Найменування навчань 2014  2015  2016 

Комплексні об’єктові навчання 10 10 3 

Комплексні об’єктові тренування 9 11 3 

Штабні об’єктові тренування 36 35 34 

Тактико-спеціальні навчання загального призначення 15 17 16 

Практичні заходи в загальноосвітніх школах 44 40 39 

Всього навчань 114 113 95 

- з метою ознайомлення учнів загальноосвітніх шкіл з правилами поведінки у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій в закладах освіти проводився День 

цивільного захисту, для проведення якого було задіяно 44 закладів освіти, 

керівний склад, вчителі та учні;  

- протягом 2014-2016 років головними спеціалістами відділу з питань 

надзвичайних ситуацій було здійснено виїздів для попередньої оцінки 

надзвичайних подій:  

2014 2015 2016 

17 32 17 

- відповідно до класифікатора надзвичайних ситуацій в районі в 2016 році не 

було зареєстровано жодної надзвичайної ситуації; 
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- за звітний період було організовано та проведено 9 засідань Комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Оболонської 

районної в м. Києві державної адміністрації. 

Основна увага в роботі Комісії приділялась розгляду питань та 

визначення завдань щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру та координації дій під час реагування на них. 
 

Охорона навколишнього природного середовища 
Оцінюючи стан навколишнього природного середовища в Оболонському районі 

на основі спостережень якості атмосферного повітря, стану поверхневих водоймищ та 

земель, можна констатувати, що погіршення екологічної ситуації не спостерігається.  

В Оболонському районі зберігається позитивна тенденція стабілізації 

загальних викидів від стаціонарних джерел забруднення та поліпшення якості 

атмосферного повітря. Порівняно з 2015 роком очікується зменшення викидів 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємств Оболонського 

району більше ніж на 5 тонн.  

Стан атмосферного повітря залежить насамперед від обсягів викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами. Спостереження 

за станом забруднення атмосферного повітря в Оболонському районі проводиться на 2 

постах - №№ 17, 21, які знаходяться на  просп. Оболонському та вул. Скляренка. 

Контролюється 8 інгредієнтів забруднюючих речовин, а саме: пил, двоокис сірки, окис 

вуглецю, двоокис азоту, фенол, аміак, формальдегід, хлористий водень, а також, важкі 

метали: залізо, кадмій, марганець, мідь, нікель, свинець, хром, цинк.  

У зв’язку з тим, що на сьогодні основним джерелом забруднення 

атмосферного повітря є автотранспорт, найбільш забрудненими є території 

поблизу магістралей з інтенсивним рухом автотранспорту – проспект 

Оболонський, вулиця Скляренка та просп. С. Бандери.  

Протягом 2016 року підприємствами району виконувалися роботи з виконання 

заходів, а саме: ЗАТ «Чинбар» - на модернізацію сушки агрегату «Вінді» І етап затрачено 

50,0 тис.грн.; проведено режимно-налагоджувальні роботи парового котла на загальну суму 

25,0 тис.грн., а також здійснено перевірку стану димоходів двох парових котлів на загальну 

суму 7,0 тис.грн.; ПАТ «Оболонь» – здійснювався контроль за джерелами викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на що було витрачено 8,33 тис.грн.; проведено 

інвентаризацію, розробку (коригування) нормативних розрахунків та документів щодо 

обґрунтування обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря з  включенням 

новостворених джерел викидів на загальну суму 79,53 тис.грн.; ТОВ „ Бетон Комплекс” – 

здійснено заміну картриджів очистки повітря на силосних відсіках на загальну суму         

110,4 тис.грн.; ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» – здійснено контроль за 

дотриманням нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин, перевірено 

ефективність пилогазоочисних установок на суму 2,5 тис.грн.; ДП «Поліграфічний комбінат 

«Зоря» – проведено контрольні заміри викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

на загальну суму 5,5 тис. грн.; ДП «Київська офсетна фабрика» – проведено контрольні 

заміри викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, перевірено ефективність 

пилогазоочисних установок на загальну суму 5,9 тис.грн.; ТОВ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд» 

– проведено заміну фільтруючих картриджів SILOTOP на складі цементу на загальну суму 

12,31 тис. грн.; ПАТ «ЕЛПО» - здійснено прочистку витяжної вентиляційної системи на 



 64 

суму 3,0 тис.грн.; ТОВ «Перший трубний завод» - перевірено ефективність газоочисних 

установок, здійснено їх ремонт та чистку на загальну суму 4,5 тис. грн. 

З метою охорони водних ресурсів району та зменшення в місту забруднюючих 

речовин у р. Дніпро підприємствами району виконано наступні заходи: ПАТ «Оболонь» - 

здійснювався лабораторний контроль за якістю підземних та зворотних вод 4,25 тис.грн., 

облаштовано обладнання очистки дощового стоку на суму 903,5 тис.грн.; ПАТ «Київська 

поліграфічна фабрика «Зоря» – прочищено систему каналізації та жироуловлювачів на 

суму 33,5 тис.грн., проведено заміри стічних та зливових стоків підприємства на загальну 

суму 13,2 тис. грн.; ДП «Київська офсетна фабрика» – проведено контрольні заміри 

стічних вод підприємства після прочистки системи каналізації в сумі 11,0 тис.грн.; ПАТ 

«Лінде Газ Україна» – на проведення контролю, очистки каналізаційних мереж та 

колодязів зливових стоків витрачено 32,65 тис.грн.; ПАТ «ЕЛПО» - впроваджено систему 

зворотного водовикористання в сумі 10,0 тис.грн, здійснено прочистку каналізаційної 

мережі на суму 10,9 тис.грн. 

Використання водних об’єктів району досить різноманітне - для рекреації, 

риборозведення, декоративне, ін., крім того, води річки Дніпро використовуються 

для водопостачання на питні, господарські та промислові потреби.  

На території Оболонського району зонами відпочинку є: затоки р. Дніпро «Собаче 

гирло» та «Верблюд»; озера: «Вербне» «Центральне» та «Редьчине», озера Пущі-Водиці.  

Для запобігання забруднення водних об’єктів району, збільшення зон 

відпочинку для населення району та міста, а також попередження забруднення 

нафтопродуктами, завислими речовинами, іншими забруднювачами басейну       

р. Дніпро надавалися пропозиції щодо заходів для включення їх до Переліку 

природоохоронних заходів м. Києва, зокрема: очистка та регенерація каскаду 

озер системи Опечень та прилеглої до них території; демеркуризація 

люмінесцентних ламп з бюджетних закладів району. 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, 
РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Відповідно до чинного законодавства та з метою утвердження 

повноцінної участі громади у формуванні та реалізації регіональної політики 

постійно здійснювалась координаційна робота з Громадською радою при 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації, надавалась 

консультативна та організаційно-методична допомога. Протягом 2016 року 

відбулось 5 засідань членів правління Громадської ради та 2 загальних зборів 

членів Громадської ради, на яких розглянуто близько 30 питань, що стосуються 

життєдіяльності району та міста. Основні питання, які були обговорені 

Громадською радою, такі: 

- обговорення заходу "Стратегія Оболоні 2020"; 

- розгляд проекту пропозицій щодо перейменування вулиць в Оболонському районі; 

- питання конфліктів між мешканцями району та спроби незаконного 

будівництва церкви на вул. Прирічній релігійною громадою УПЦ МП парафії 

Святої мучениці Тетяни; 
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- питання будівництва гаражів та насипу-«дамби» ГК «Полісся» на Оболонських Луках, 

систематичні несанкціоновані вивезення сміття на дану територію та необхідність 

створення системи обмеження та контролю над в’їздом на дану територію; 

- проведення футбольного турніру між Громадськими радами при районних 

державних адміністраціях у місті Києві, що відбувся 27 лютого та проведення 

турніру-реваншу в Оболонському районі; 

- залучення Громадської ради до проведення міського етапу ХІ щорічної 

Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» з метою збору коштів для 

закупівлі медичного обладнання для дитячих лікарень; 

- розгляд проекту нової редакції Статуту територіальної громади м. Києва, 

розробленої ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення»; 

- погодження тексту звернення до Президента України, Верховної Ради 

України, Київського міського голови, Київської міської ради щодо 

реформування житлово-комунального господарства; 

- розгляд звернення асоціації гаражних кооперативів щодо суттєвого 

підвищення оренди земельних ділянок, яка може привести до їх банкрутства; 

- долучення Громадської ради до вдосконалення та контролю впровадження 

«Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку 

житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки»; 

- поновлення пам’ятного місця Небесної Сотні в приміщенні Оболонської РДА; 

- щодо створення належних умов безбар’єрного середовища для людей з 

обмеженими можливостями; 

- ремонт дороги та прибудинкової території від вул. Кондратюка до ДНЗ №198, 

в орендованому приміщенні якого проходять реабілітацію інваліди-

спинальники, в тому числі учасники АТО; 

- несанкціоновані встановлення засобів мобільного зв’язку в Оболонському районі; 

- проведення «суботників» в Оболонському районі за участю громади; 

- про відновлення міської Програми «Відходи виробництва та споживання – у 

господарський обіг»;  

- включення Київського метрополітену до переліку стратегічних об’єктів 

шляхом прийняття рішення Київською міською радою та Київською міською 

державною адміністрацією; 

- проект програми «Громадський парк спорту» та обговорення проекту 

звернення до мера столиці;  

- заходи, які проводяться з метою упередження викрадення дітей, незаконного 

зберігання та використання зброї, розповсюдження наркотиків та методи 

реагування на подібні випадки;   

- підготовка пропозицій до проекту орієнтовного плану консультацій з 

громадськістю на 2017 рік; 

Інформація про діяльність Громадської ради розміщується на субвеб-сторінці 

Оболонської райдержадміністрації у розділах «Новини» та «Громадська рада». 

Представники ради постійно залучались до проведення консультацій з 

громадськістю (громадських слухань, круглих столів, семінарів, нарад), до роботи 

інших консультативно-дорадчих органів, проведення районних заходів з нагоди 

державних свят та пам’ятних дат, а також заходів іншої тематики та спрямування. 
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З метою врахування громадської думки у процесі вирішення питань місцевого 

значення, підвищення якості підготовки рішень з важливих питань державного і  

суспільного життя, створення умов для участі громадян у розробленні проектів таких 

рішень організовувались та проводились консультації з громадськістю.  

Протягом звітного періоду в районі проводились зустрічі громадськості із 

керівництвом РДА, громадські слухання, наради, круглі столи, тощо. 

Консультації відбувались як з ініціативи районної влади, так і з ініціативи 

громади та депутатів Київської міської ради.  

Відповідно до Порядку організації громадських слухань в місті Києві, 

затвердженого рішенням Київради від 08.10.2015 №123/2023, на виконання 

розпоряджень Київського міського голови в Оболонському районі протягом 

2016 року відбулись 4 районних громадських слухання: 

- 07.04. - з питання порушення умов проживання мешканців прилеглих будинків, 

внаслідок запланованого будівництва за адресою проспект Оболонський, 36; 

- 15.04. - з питання порушення умов проживання мешканців прилеглих будинків, 

внаслідок встановлення компанією МТС-Україна телекомунікаційного обладнання на 

бойлері за адресою вул. Героїв Дніпра, 36 Б; 

- 28.07. - з питання благоустрою Оболонської площі та будівництва житлово-ділового 

центру на перетині вул. Маршала Малиновського та просп. Оболонського; 

- 29.09. - з питання благоустрою території та будівництва торговельно-

розважального центру на перетині проспекту Оболонського та вулиці Героїв 

Дніпра в Оболонському районі м.Києва. 

Протоколи громадських слухань та пропозиції від мешканців району, 

оформлені відповідно до згаданого Порядку, були направлені для розгляду та 

прийняття рішень до Київської міської ради.  

 Крім того, під час зустрічей, круглих столів та нарад обговорювались 

наступні питання: 

- актуальні питання функціонування промислового комплексу району; 

- проблемні питання функціонування сфери підприємництва району; 

- створення та функціонування Офісу розвитку Оболонського району; 

- проведення стратегічної сесії Оболонського району з метою розробки  

Стратегії розвитку Оболоні 2020; 

- взаємовідносини між батьками і дітьми в дисфункціональних сім`ях; 

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території району; 

- проведення ремонтних робіт у парку «Оболонь» в урочищі Наталка;  

- проведення ремонтних робіт у  парку «Пуща-Водиця»; 

- втілення проекту «Відродження річки Почайни»; 

- встановлення пристроїв примусового зниження швидкості; 

- відзначення в Оболонському районі 72-ї річниці визволення України та 73-ї 

річниці визволення міста Києва; 

- проведення заходів, пов’язаних із відзначенням Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  та інші. 

 Шляхом проведення електронних консультацій були винесені на 

обговорення проекти нормативно-правових актів - розпоряджень Оболонської 

РДА, які стосувались встановлення оплати за харчування дітей у дошкільних та 



 67 

загальноосвітніх закладах, за навчання у початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладах та розпорядження про внесення змін до 

Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Оболонського району м.Києва.    

З врахуванням пропозицій Громадської ради при Оболонській РДА та 

структурних підрозділів райдержадміністрації складено орієнтовний план консультацій з 

громадськістю на 2017 рік. Вказаний план розмішено на субвеб-сторінці РДА. 

З метою узгодження та координації діяльності волонтерів на території 

Оболонського району, які займаються організацією допомоги військовим в зоні 

АТО, їхнім сім’ям, пораненим бійцям та сім’ям загиблих, діє консультативно-

дорадчий орган при Оболонській РДА «Координаційна рада волонтерів 

Оболоні». Працівники відділу постійно беруть участь у щотижневих 

засіданнях, сприяють діяльності волонтерів, забезпечуються співпрацю з 

іншими структурними підрозділами РДА, підприємствами та організаціями 

району тощо. Головою Оболонської РДА та керівником апарату РДА 

проводились чисельні зустрічі з волонтерами та активістами району. Відділом 

створено розділ на субвеб-сторінці Оболонської РДА «Координаційна рада 

волонтерів Оболоні», в якому розміщується інформація про діяльність 

вказаного консультативно-дорадчого органу. 

З метою сприяння встановленню місцевого самоврядування в районі та 

розвитку місцевих ініціатив постійно проводиться інформаційно-консультативна 

робота з представниками органів самоорганізації населення, а саме: роз’яснення 

керівникам ОСН та представникам ініціативних груп по створенню ОСН положень 

ЗУ «Про органи самоорганізації населення» та діючих нормативно-правових актів у 

сфері діяльності ОСН; надання консультацій з питань створення ОСН, їх державної 

реєстрації (легалізації), фінансування поточної діяльності за рахунок місцевого 

бюджету, актуальних питань діяльності. 

В зв’язку із змінами в Податковому кодексі України проведено інформаційно-

роз’яснювальну роботу з керівниками ОСН та представниками громадських 

організацій щодо необхідності приведення у відповідність із нормами п. 133.4 ст. 133 

Кодексу установчих документів з метою збереження статусу неприбутковості їхніх 

організацій та внесення їх до Реєстру неприбуткових установ та організацій. З цією 

метою організовано семінар для неприбуткових організацій за участю представників 

Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у 

м.Києві, ДПІ в Оболонському районі ГУ Державної фіскальної служби у м. Києві та 

Київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Крім того, проводились усні консультації та розміщувались відповідні інформаційні 

матеріали на субвеб-сторінці Оболонської райдержадміністрації. 

Представники ОСН постійно залучаються до проведення заходів з благоустрою 

та впорядкування території району. Також забезпечено підтримку ініціатив ОСН щодо 

проведення культурно-масових заходів та заходів з благоустрою. 

Протягом 2016 року були проведені Дні інформування населення з наступної 

тематики: День Соборності України; Дня пам’яті Героїв Крут; обговорення та аналіз 

Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік; День 

Конституції України; День Держаного Прапора України та Дня незалежності України; 
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День захисника Вітчизни – День українського козацтва; День пам’яті жертв 

голодоморів і політичних репресій; Дня місцевого самоврядування. 

З метою оперативного реагування на критичні публікації, виступи, 

повідомлення тощо здійснювався моніторинг матеріалів у засобах масової інформації 

щодо діяльності Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.  

 На виконання Законів України «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 

засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації» та «Про 

інформацію» постійно забезпечувалась інформаційна підтримка офіційної 

субвеб-сторінки Оболонської РДА офіційного порталу Київської міської 

громади,  систематичне й оперативне інформування громадськості району щодо 

діяльності Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.  

Постійно публікувалась та оновлювалась наступна інформація: 

нормативно-правові акти, роз’яснення до них, впровадження реформ, 

соціологічна, правова, довідкова, статистична та інша актуальна інформація, що 

цікавить широку громадськість, анонсуються події та заходи, публікується 

звітність щодо виконання програм і планів, спрямованих на виконання завдань 

у визначеній сфері діяльності, статистична інформація. Забезпечувалось 

інформування громадськості про діяльність РДА через друковані ЗМІ та 

офіційний веб-портал Київської міської громади, участь представників ЗМІ у 

заходах райдержадміністрації. 

Крім того, з метою поширення інформації про діяльність 

райдержадміністрації та забезпечення оперативного зворотного зв’язку з 

мешканцями району постійно підтримується та наповнюється відповідною 

інформацією офіційна сторінка Оболонської райдержадміністрації у Фейсбук. 

Проводилась робота щодо підготовки та організації участі голови РДА у 

прямих ефірах на телеканалі «Київ», радіо Київ 98FM. 

 
 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація і 

надалі здійснюватиме виконавчу владу на території району для збереження 

позитивної динаміки розвитку та покращення рівня життя населення. 

 
 

 


