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Відповідно до чинного законодавства, що регламентує діяльність 

місцевих органів влади, та виконуючи рішення Київради «Про громадський звіт 

щодо роботи районних державних адміністрацій», хочу презентувати звіт про 

роботу Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за І півріччя 

2017 року. 

Звіт про діяльність адміністрації ми побудували відповідно до 

затвердженого вказаним рішенням Київради Модельного порядку проведення 

звіту районними в місті Києві державними адміністраціями. 

 

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА ПО ГОЛОВНОМУ 

РОЗПОРЯДНИКУ КОШТІВ ОБОЛОНСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ 

КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Доходи 

 

Рішенням сесії Київради від 12 грудня 2016  № 554/1558 «Про бюджет 

міста Києва на 2017 рік» зі змінами та доповненнями було встановлено 

індикативний обсяг надходжень до загального фонду бюджету    м. Києва для 

Оболонського району в сумі 2 млрд.173,5 млн. грн., в тому числі  на І півріччя 

2017 року – 1 млрд. 068,4 млн. грн. Станом на 1 липня до бюджету м. Києва від 

підприємств та організацій району надійшло 1 млрд. 042,0 млн. грн., тобто план 

виконано на 97,5 %. 

Серед основних бюджетоутворюючих показників план виконано 

наступним чином:  

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 

Станом на  1 липня виконання податку та збору на доходи фізичних осіб 

становить  107% (тобто за планом – 360,7 млн. грн., по факту – 384,4 млн. грн.). 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження по ПДФО 

збільшилось на 96,5 млн. грн. або на 34%. 

 

Плата за землю 

На 1 липня виконання плати за землю становить 91% - це 310,3 млн. 

грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по платі 

за землю зменшилось на 7,1 млн. грн. або на 2%. 

Причини невиконання плану: 

- згідно з рішенням Київради від 10 березня 2016 року № 217/217 «Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради від 03.07.2014 №23/23 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

міста Києва» встановлене мінімальне значення локальних коефіцієнтів на 

місцезнаходження земельних ділянок в межах економіко-планувальної зони, які 

використовуються при розрахунках нормативно-грошової оцінки земельних 

ділянок, що в свою чергу призвело до зменшення нарахувань по платі за землю 

по деяких підприємствах; 

- збільшення податкового боргу по платі за землю порівняно з початком року на 

12,3 млн. грн. або більше ніж на третину. 
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Видатки 

Бюджетом міста Києва на 2017 рік по видатковій частині передбачені 

видатки загального та спеціального фондів на загальну суму 1 млрд. 616 

млн.грн., в т.ч. на І півріччя 2017 року – 964 млн.грн. Виконання за І півріччя 

становить  741 млн.грн.,  це 77 % від уточненого плану на І півріччя 2017 року 

та 163 % відповідно до виконання за І півріччя 2016 року  (453,4 млн.грн.), з 

них: 

Загальний фонд: 

За 1 півріччя 2017 року виконання загального фонду становить –  658 

млн. грн., що становить 157 % до виконання за 1 півріччя 2016 року: 

Виконання видаткової частини в розрізі галузей: 

- Освіта – виконання становить 449,4 млн.грн., що становить 148 % 

до виконання за 1 півріччя 2016 року (303,3 млн.грн.); 

- Охорона здоров’я – виконання становить 91,4 млн.грн., що є      170 

% до виконання за 1 півріччя 2016 року (53,8 млн.грн.); 

- Соціальний захист та соціальне забезпечення, молодіжна політика – 

майже 12 млн.грн., це 151 % до виконання за 1 півріччя 2016 року (7,8 

млн.грн.); 

- Культура і мистецтво - 25,5 млн.грн., що становить 148 % до 

виконання за 1 півріччя 2016 року (17,2 млн.грн.); 

- Фізична культура і спорт -  4,4 млн.грн., що становить 138 % до 

виконання за 1 півріччя 2016 року (3,2 млн.грн.); 

- Державне управління - 30,4 млн.грн., це 156 % до виконання за     1 

півріччя 2016 року (19,5 млн.грн.);  

- Житлово-комунальне господарство - 45,1 млн.грн., що становить 

344 % до виконання за 1 півріччя 2016 року (13 млн.грн.); 

 

Виконання видатків у І півріччі 2017 року в розрізі статей виглядає 

наступним чином: 

-      заробітна плата з нарахуваннями – 440,2 млн.грн., що становить      

157 % до виконання за 1 півріччя 2016 року (280,3 млн.грн.); 

- продукти харчування – 19,5 млн.грн., що становить 75,5 % до 

уточненого плану (25,9 млн.грн.) та 120 % до виконання за 1 півріччя 2016 року 

(16,3 млн.грн.); 

- медикаменти та пільгові медикаменти – 11,9 млн.грн., це 213 % до 

виконання за 1 півріччя 2016 року (5,6 млн.грн.); 

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (комунальні 

підприємства, к-р «Кадр», КПУЗН) – 124,3 млн.грн., що 201 % до виконання за 

1 півріччя 2016 року (61,8 млн.грн.); 

- соціальні виплати (надання матеріальної допомоги та харчування 

малозабезпечених верств населення) – 1,9 млн.грн., що становить 633 % до 

виконання за 1 півріччя 2016 року (0,3 млн.грн.); 

- інші видатки – 6,4 млн.грн., що становить 278 % до виконання за                                   

1 півріччя 2016 року (2,3 млн.грн.); 
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- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 53,7 млн.грн., що 

становить 79,2 % до уточненого плану (67,8 млн.грн.) та 105 % до виконання за 

1 півріччя 2016 року (51,3 млн.грн.). 

 

Спеціальний  фонд: 

За 1 півріччя 2017 року виконання спеціального фонду становить –              

83,1 млн.грн., з них використано: 

- За рахунок власних надходжень бюджетних установ –  30 млн. грн., 

що становить 588 % до виконання за 1 півріччя 2016 року  (5,1 млн.грн.) 

- За рахунок надання платних послуг бюджетних установ –  16,3 млн. 

грн., що становить 96 % до виконання за 1 півріччя 2016 року (16,9 млн. грн.) 

- Бюджет розвитку – 36,8 млн.грн., що становить 272 % до виконання 

за 1 півріччя 2016 року (13,5 млн.грн.), в тому числі: 

- капітальні видатки установ – 10,7 млн.грн.;  

- придбання обладнання – 2,9 млн.грн.; 

- реконструкція об’єктів – 6,5 млн.грн.; 

- субсидії на поточні та капітальні трансферти підприємствам –                      

16,7 млн.грн. 

 

Хочу доповісти про стан реалізації громадських проектів в рамках 

Бюджету участі 2017. 

Кількість проектів, які надійшли від активістів на розгляд комісії 

Оболонської райдержадміністрації, було 48, з них винесено на голосування 

киян – 31. 5 громадських проектів набрали необхідну кількість голосів та  

знаходяться на реалізації в Оболонському районі. 

Три проекти реалізує Оболонська районна в місті Києві державна 

адміністрація: 

1. «Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження 

сучасної освіти (м.Київ, Оболонський район, вул.Полярна, буд.8В)».   

Обсяг фінансування - 998,41 тис.грн.  

На даний час проект реалізовано в повному обсязі. Фактична сума 

виконаних робіт по проекту – 946,46 тис.грн. 

2. «Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Оболонського 

району» (Школи №170, 219, 225, 226, 240, 252 та 20). 

Обсяг фінансування – 997 тис.грн. 

На даний час проведено тендерну закупівлю та укладено договір з ТОВ 

«Торговий будинок «Конрад» на суму 990 тис.грн. Відповідно до умов 

договору поставку комп’ютерних комплексів буде здійснено у серпні 2017 

року. 

3. «Оболонський сад (м.Київ, Героїв Дніпра)». 

Обсяг фінансування – 997 тис.грн. 

Проведена процедуру допорогової тендерної закупівлі на виконання робіт 

з реалізації громадського проекту. Визначено переможця торгів ТОВ 

«Будівельна компанія «ІЗОБУД» Розпочата процедура укладання договору. 

Два Оболонських проекта реалізує Департамент міського благоустрою 

та збереження природнього середовища КМДА:                      

1.  «Очищення та облаштування озер Пущі-Водиці». 
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Обсяг фінансування – 780,3 тис.грн. 

На даний час проведено роботи з підготовки до розроблення тендерної 

документації, а саме:  

- проведено обстеження території майбутніх робіт, складені акти обстеження та 

виконано фотофіксацію; 

-  виготовлено дефектні акти на виконання робіт; 

- виготовлено ескізи елементів благоустрою;  

- проведені обміри обсягів робіт по очищенню озер Міський Став та Горащиха; 

- готуються кошториси на виконання робіт. 

2.  «Очищення та облаштування 10 джерел Пущі-Водиці». 

Обсяг фінансування – 474,3 тис.грн. 

За результатами поведеного  тендеру було укладено договір з ТОВ 

"Зелений Київ" на виконання робіт по очищенню та облаштуванню 10 джерел 

Пущі-Водиці. Але в зв’язку з допущеною помилкою при проведенні тендерних  

закупівель, пов’язаною з неправильним визначенням виду робіт, за рішенням 

Департаменту  цей договір буде розірвано та укладено новий. 

Сьогодні від Оболонського району в рамках Бюджету участі - 2018 було 

подано 47 проектів, з них 17 - це малі проекти, для реалізації яких необхідно 

використати не більше 400 тис. грн., та 30 - великі, які коштуватимуть до 2 млн. 

грн. Проекти знаходяться на ІІ етапі - проведення експертної оцінки 

відповідальними структурними підрозділами. Серед них багато цікавих і 

потрібних для району проектів, але спеціалісти повинні визначити, чи можливо 

технічно їх реалізувати і чи вистачить такої суми коштів, яку запропонував 

автор. А вже наступний етап – друге голосування киян – покаже, скільки 

прихильників у кожної авторської ідеї і чи буде вона реалізована за бюджетні 

кошти. 

 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ В ЧАСТИНІ ОСВОЄННЯ КОШТІВ, ДЕ ГОЛОВНИМ 

РОЗПОРЯДНИКОМ Є ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2017 рік по Оболонському району передбачалось освоїти 101 млн. грн. (в т. ч., 

44 млн. грн. - на фінансування капітальних вкладень та 57 млн. грн. - на 

капітальні ремонти).  

Станом на 1 липня 2017 року на підставі розпорядження Київської міської 

державної адміністрації від 21.06.2017 № 738 та пропозицій Оболонської 

райдержадміністрації фінансування капітальних вкладень збільшилось на 

75 млн. 777 тис. грн., а кількість об’єктів реконструкції та капітальних ремонтів 

збільшилась з 155 до 292.  

Загалом за І півріччя 2017 року по Оболонській адміністрації на капітальні 

вкладення вже передбачено асигнування з міського бюджету та за рахунок 

субвенції з державного бюджету кошти в сумі майже 177 млн. грн., що у 2,4 

рази більше ніж у 2016 році та у 5,7 разів більше ніж у 2015 році. 
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На даний час освоєно 55 млн. 165 тис. грн., що у 2,4 рази більше ніж у І 

півріччі 2016 року, а саме: 

35 млн. 367 тис. грн. на здійснення капітальних ремонтів; 

19 млн. 797 тис. грн. на проведення реконструкції об’єктів. 

 

Питома вага у відсотках фінансування виділеного містом у розрізі галузей 

складає: 

- освіта - 59%;  

- житлово-комунальне господарство -  28%; 

- охорона здоров’я - 9%; 

 - інші галузі - 4 %. 

Найбільший обсяг робіт відповідно до Програми на 2017 рік заплановано 

виконати по галузі «освіта» 104 млн 70 тис. грн., в тому числі: 

- на реконструкцію об’єктів освіти – 61 млн.740 тис. грн., 

- на капітальний ремонт дошкільних закладів – 13 млн.720 тис. грн., 

- на капітальний ремонт шкіл – 26 млн. 11 тис. грн. та на  інші об’єкти 2 

млн.  600 тис. грн. 

Так, в рамках реконструкції об’єктів освіти на даний час освоєно 17 млн. 

136,5 тис. грн.  

Крім того, виконуються капітальні ремонти, які включають роботи по 

заміні вікон, ремонту дахів, внутрішніх інженерних мереж, приміщень закладів, 

огорож та інших робіт по закладам освіти загалом по 88 об’єктам. 

     Також, з метою збільшення місць у функціонуючих дошкільних закладах 

звільняються приміщення від орендарів та проводиться ремонт аварійних 

приміщень.  

 

По галузі «житлове господарство» за І півріччя освоєно коштів на суму 

11 млн. 625,5 тис. грн.  

До Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік 

включено капітальний ремонт 13 міжквартальних проїздів,  

                                                 10 ігрових та спортивних майданчиків,  

                                                  зливостічних мереж на 10 об’єктах,  

                                                  фасадів на 8 об’єктах,  

                                                  покрівель на 20 об’єктах, 

                                                          електромереж та щитових на 14 об’єктах,  

                                                  сходових клітин на 2 об’єктах,  

                                                  інженерних  мереж на 39 об’єктах,  

                                                          заміна вікон на 25 об’єктах. 

По галузі «охорона здоров’я»  на реконструкцію та капітальний ремонт 

медичних закладів освоєно 6 млн. 594 тис. грн.  

Загалом за рейтинговим показником освоєння капітальних вкладень та 

робіт з капітальних ремонтів по результатам І півріччя 2017 року Оболонський 

район посів 4 місце.  До речі, різниці між І, ІІ, ІІІ та ІV місцями у рейтингу за 

показниками практично немає, 4 райони йдуть майже в ногу.  

Слід зазначити, що в поточному році суттєво збільшилась кількість та 

обсяг фінансування на проведення проектних робіт по об’єктам різного 

призначення. На даний час розпорядниками коштів по галузям виконується 
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проектування, що дозволить в наступному році розпочати будівництво, 

реконструкцію нових перспективних об’єктів. Це дозволить додатково 

створити більше 1000 учнівських місць, суттєво збільшити кількість місць в 

дошкільних навчальних закладах.  

Необхідно відмітити, що вперше за десятки років відновилися проектні 

роботи по створенню та реконструкції масштабних спортивних споруд (4 

міжшкільні стадіони) та ведеться проектування будівництва концертної зали на 

450 місць у дитячій школі мистецтв № 5. Загалом на даний час виконуються 

проектні роботи по 7 об’єктам, що дозволить планомірно нарощувати в 2018-

2019 роках обсяги капітального будівництва. 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

Кількість підприємств, які на сьогодні здійснюють реалізацію товарної 

промислової продукції, становила по району 83 одиниці, з них три – державні 

підприємства: ДП «Завод «Генератор», ПАТ «Завод «Маяк», ДП «Київська 

офсетна фабрика».  

За січень-травень 2017 року промисловими підприємствами району 

реалізовано товарної продукції на суму 3 млрд.грн (за січень-травень 2016 

року – 2,3 млрд.грн.).  

Провідною галуззю в Оболонському районі традиційно є харчова 

промисловість: на неї припадає 36,6% всієї реалізованої товарної продукції 

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

10,6%, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів – 16,2%, 

машинобудування – 16,1%, целюлозно-паперова – 10,4%, легка промисловість – 

5,6%, металургія та оброблення металів – 3,0%, виробництво деревини та 

виробів з дерева – 0,8%, фармацевтична – 0,5%, інші галузі–0,2%. 

Загальна чисельність працівників промислової діяльності у травні 2017 р. 

становила по району  9043 особи. Найбільше працюючих – на ПАТ «Оболонь» - 

2009 осіб.  

Підприємства нашого району постійно беруть участь у виставкових 

заходах, конференціях, круглих столах, семінарах. 

Як відомо, у грудні 2014 року за ініціативи Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації на території Інституту надтвердих матеріалів ім. 

Бакуля НАН України було проведено виставку на тему: «Промисловість та 

наука м. Києва  - для потреб суспільства та силових структур  України», в якій 

взяли участь 22 підприємства та 4 наукові установи Оболонського району.  

Нашу ініціативу було підтримано Департаментом промисловості та 

розвитку підприємництва КМДА та впроваджено на рівні міста: у 2016 та в 

цьому році успішно проведені загальноміські виставки-презентації продукції 

київських виробників «Зроблено в Києві».  

Цьогорічна виставка відбулась 25 травня в приміщенні виставкового 

центру «КиївЕкспоПлаза», в рамках святкування Дня Києва. Оболонський 

район був представлений 15-ма промисловими підприємствами. Це такі всім 

відомі підприємства, як ПАТ «Оболонь», ПАТ «Завод «Маяк», ТДВ КВО 

«Медапаратура», АТ «Чинбар», ПП «Ярослав», ТОВ «Київська макаронна 

фабрика» та інші  
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Стенди району оглянули керівники держави та міста, а також 

представники Торгово-промислової палати України, іноземних делегацій та 

посольств, структурних підрозділів КМДА тощо. З особливою увагою присутні 

на заході Прем’єр-міністр України В. Гройсман та мер міста В. Кличко 

ознайомилися з експозицією Київського виробничого об'єднання 

«Медапаратура» - одного з провідних підприємств району, лідера медичного 

приладобудування України.  

Як відомо, КВО «Медапаратура» виробляє рентгенівські діагностичні 

комплекси різної конфігурації з цифровою обробкою зображення. Продукцію 

під маркою об'єднання знають у 26 країнах світу.  

В рамках заходу відбулося також нагородження переможців конкурсу 

«Кращий експортер року». Серед нагороджених – підприємства Оболонського 

району: АТ «Чинбар» (виробництво натуральної шкіри та виробів з неї), ТОВ 

«Київська макаронна фабрика» (виробництво макаронних виробів), СП у формі 

ТОВ «РІФ-1» (пошиття взуття).  

 

 

СТАН КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ РАЙОНУ,  

КОНТРОЛЮ ТА ПРОТИДІЇ РОЗМІЩЕННЮ 

НЕСАНКЦІОНОВАНИХ МІСЦЬ СТИХІЙНОЇ ТОРГІВЛІ ТА 

САМОВІЛЬНОМУ РОЗМІЩЕННЮ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

Відповідно до рішення Київської міської ради "Про правила благоустрою 

міста Києва" від 25.08.08 № 1051/1051 Оболонська райдержадміністрація в 

межах компетенції здійснює нагляд за дотриманням вимог Правил благоустрою 

на території Оболонського району.  

За  І півріччя  2017 року виявлено 2136 порушень Правил благоустрою та 

вручено відповідно стільки ж приписів. 98,6 % порушень було виправлено. 

Крім того, складено 179 адмінпротоколів за статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

 Відділом контролю за благоустроєм та збереження природного 

середовища проведено організаційні заходи щодо приведення до належного 

санітарного стану засмічених територій та ліквідації навалів побутового сміття 

за наступними адресами:  

прилегла територія до р. Почайна,   

прилегла територія до затоки «Собаче гирло»;   

вул. Дибенка;   

вул. Сім’ї Кульженків;    

вул. Добринінська; 

вул. Калнишевського,8; 

вул. Полярна,10; 

вул. Алябєва; 

прилегла територія до станції міської електрички «Зеніт». 

 Протягом березня-квітня спільно з підприємствами, організаціями та 

установами різних форм власності та відомчого підпорядкування Оболонського 

було проведено толоки з благоустрою: ліквідовано 18 місць несанкціонованого 

накопичення сміття, зібрано та вивезено понад 17 тисяч тон відходів. 
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 В рамках міської програми «Чисте місто» працівники відділу контролю за 

благоустроєм спільно з інспекторами КП «Київблагоустрій» щоденно 

перевіряють закріплені за ними території щодо стану їх  утримання. 

 Протягом звітного періоду проводились перевірки відновлення 

благоустрою відповідно до аварійних контрольних карток та планових 

контрольних карток, виданих Департаментом міського благоустрою та 

збереження природного середовища: у І півріччі закрито 67 аварійних та 25 

планових контрольних карток, тобто за 92-ма адресами благоустрій відновлено  

Але питання залишається гострим і проблемним, в зв’язку з несвоєчасним 

відновленням благоустрою після проведення аварійних робіт ПАТ 

«Київенерго». На сьогодні в районі таких місць понад 200. В межах наданих 

адміністрації повноважень щомісячно направляються листи з повним переліком 

адрес генеральному директору  ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з проханням прискорити 

відновлення благоустрою після проведення аварійно-відновлювальних робіт на 

інженерних мережах. 

Ситуація з МАФами. Протягом І півріччя шляхом самовивозу  

власниками та силами КП "Київблагоустрій" було демонтовано 75 тимчасових 

споруд та автомобільних газових пунктів модульного типу. 

Але на сьогоднішній день відповідно до електронної бази «Контора» 

Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища 

КМДА на території району встановлено  697 тимчасових споруд, з них 50 -  без 

дозвільної документації. Щодо 14-ти незаконно встановлених тимчасових 

споруд Департаментом міського благоустрою та збереження природного 

середовища КМДА вже надано доручення КП «Київблагоустрій» на проведення 

демонтажних робіт.  

 З метою об’єднання зусиль щодо підвищення громадської безпеки і 

порядку в місті Києві, протидії злочинності, створення умов, сприятливих для 

життєдіяльності киян та гостей Києва, і в тому числі посилення роботи щодо 

ліквідації осередків стихійної торгівлі у 2015 році укладено Меморандум про 

співпрацю між Національною поліцією України та Київською міською 

держадміністрацією.              

 Відділом контролю за благоустроєм та збереження природного середовища 

спільно з представниками правоохоронних органів щонайменше два рази на 

тиждень проводяться комісійні рейди по ліквідації та недопущенню стихійної 

торгівлі. З торгуючими проводиться роз’яснювальна та профілактична робота 

щодо заборони торгівлі в невизначених місцях та без необхідної дозвільної 

документації, про відповідальність за порушення статті 160 «Торгівля з рук у 

невстановлених місцях» Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, вживаються заходи адміністративного впливу. За звітній 

період на порушників було складено 56 адміністративних протоколів.   

 Також на території ринків «Оболонь» та «Полісся» організовано соціальні 

місця для продажу товарів власного виробництва.  
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СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В РАЙОНІ, 

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ 

 

             Житлова галузь району, як і інші галузі народного господарства, наразі 

перебуває в стадії реформування. На сьогодні структура житлового фонду 

виглядає наступним чином: 

обслуговування житлових будинків району та їх життєзабезпечення 

здійснюють 19 житлових підприємств, в т.ч. 1 комунальне підприємство 

«Керуюча компанія з обслуговування ж/ф Оболонського району», яке віднесено 

до сфери управління Оболонської РДА, 4 відомства  та 14 приватних товариств. 

Одночасно 91 ЖБК та 20 ОСББ самостійно утримують свої будинки. 

Виконуючи функції з обслуговування (прибирання місць загального 

користування в будинках та прибудинкових територій, вивезення відходів, 

технічне обслуговування ліфтів, постачання електроенергії для освітлення 

місць загального користування та роботи ліфтів, тощо)  цими організаціями 

надано населенню послуг на суму понад 93,0 млн. грн. в т.ч. 85, 4 млн.грн. 

комунальним підприємством  «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Оболонського району». Джерелом надходження цих коштів є плата 

мешканців по статті «Утримання будинків, споруд та прибудинкових 

територій». За ці кошти забезпечувалось технічне обслуговування ліфтів, 

зібрано і вивезено 307 тис.м3 побутових відходів, виконано поточних ремонтів 

на суму 8 млн.660 тис.грн.   

Однак житловий фонд району має поважний вік і значну зношеність, 

тому будинки мають типові проблеми: слабке енергозбереження, погана якість 

будівництва, значна амортизація. 80% житлового фонду потребує капітального 

ремонту. Для покращення його якості та продовження терміну експлуатації, як 

на рівні держави, так і  місцевої влади, запроваджено ряд програм ремонту 

житлового фонду.  

Програмою економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік 

передбачено 79 млн. 167 тис.грн. для виконання робіт на 227-ми об’єктах 

житлового сектору Оболонського району., в т.ч. по розпорядникам кошів:  

Оболонська РДА – 49 млн. 421 тис.грн., по КП «Київбудреконструкція» - 

10 млн. 800 грн., КК «Київавтодор» - 12 млн. 225 тис.грн., КП «Київжитлоспец-

експлуатація» - 6 млн. 721 тис.грн. 

У І півріччі 2017 року «Керуючою компанією з обслуговування ж/ф 

Оболонського району» із доведених 49 млн. 421 тис.грн. освоєно більше 

10 млн. грн.  

При цьому повністю виконано роботи на 46-ти об’єктах та розпочато ще 

на 6 об’єктах. Відремонтовано інженерні мережі в 23-х будинках, фасади 7-ми 

будинків,  електрощитові в 12-ти будинках, зливостічні мережі біля 2-х 

житлових будинків, покрівлі на 2-х житлових будинках.  

За напрямками виконаних робіт за січень-червень 2017р. найбільшу 

питому вагу складає капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних 

мереж холодного, гарячого водопостачання та централізованого опалення 

итловий фонд району характеризується підвищеною поверховістю. В 

будинках працює 2749 ліфтів, з них понад 1500 ліфтів вже відпрацювали 

нормативний термін експлуатації і потребують заміни (модернізації). В 
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бюджеті м.Києва на 2017  рік передбачені кошти для заміни 9 ліфтів в нашому 

районі. Замовником робіт розпорядженням КМДА визначено комунальне 

підприємство міського підпорядкування «Київбудреконструкція». В І півріччі 

2017 року заміна ліфтів ще не проводилась.  

На території Оболонського району облаштовано 369 дитячих і 137 

спортивних майданчиків. Замовником робіт розпорядженням КМДА визначено 

КП «Київбудреконструкція». У 2017 році заплановано облаштування ще 11 

дитячих та 15 спортивних майданчиків на суму  825 тис.грн та 975 тис.грн. 

відповідно. У І півріччі 2017 року роботи ще не виконувались.  

Замовником робіт з асфальтування внутрішньоквартальних проїздів 

визначено комунальну корпорацію «Київавтодор». В 2017 році передбачено 

виконати ремонт 26 тис.м
2
 внутрішньоквартальних проїздів на суму 12 млн.225 

тис.грн.  

      Житлово-комунальні підприємства району також брали участь у 

виконанні заходів інших державних та загальноміських програм.  

            З метою реалізації Закону України від 14 травня 2015 року № 417, який 

визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, 

регулює відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконання обов’язків 

співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання, управління, та 

виконуючи заходи загальнодержавної Програми  реформування ЖКГ, 

проводилась системна роз’яснювальна робота серед жителів щодо створення 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в будинках 

комунальної власності. Станом на 1 липня 2017 року в районі 64  ОСББ, з них 3 

ОСББ зареєстровано  у 2017 році.   

З 2015 року у місті Києві запроваджено Конкурс на кращі проекти з 

реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких 

створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у 

кооперативних будинках на умовах співфінансування – 70% оплати з міського 

бюджету, 30% - ОСББ/ЖБК.  Переможцями конкурсу в 2016 році стали три 

оболонських ОСББ та ЖБК. У 2017 році - взяли участь у конкурсі і перемогли 

10 ЖБК і ОСББ. Передбачається виконання робіт на загальну суму 9 млн. 

322,83 тис.грн., з них 2 млн. 797 тис.грн. - кошти ЖБК і ОСББ, 6 млн. 526 

тис.грн. – кошти бюджету міста 

Крім цього, міською владою у 2017 році запроваджено механізм 

співфінансування робіт з реконструкції, реставрації, капітальних ремонтів, 

переоснащення спільного майна в багатоквартирних будинках м. Києва: 

співвласники сплачують лише 30% вартості робіт, а 70 % сплачується з 

бюджету м. Києва. У 2017 році скористалися цією програмою  мешканці 5 

житлових будинків.  

 

Підготовка господарства району до роботи в осінньо-зимовий  

період 2017-2018 рр. 

 

Хочу повідомити про те, як відбувається підготовка господарства району 

до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.  

Як тільки закінчується опалювальний сезон, зразу розпочинаються 

роботи з підготовки до наступного.  Так, за участю представників житлових 
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підприємств, ПАТ «Київенерго», закладів соціальної сфери району проводиться 

аналіз теплозабезпечення об’єктів, роботи всіх підрозділів, задіяних в наданні 

даної послуги. Визначені найбільш поширені і системні проблеми. 

 Незадовільний стан мереж теплопостачання, як зовнішніх, так і 

внутрішньо будинкових; 

 Відсутність циркуляції гарячої води через пошкодженння циркуляційних 

мереж гарячого водопостачання. На сьогодні в Оболонському районі 89 

будинків забезпечуються гарячою водою неналежної температури в 

зв’язку з пошкодженням циркуляційних трубопроводів або 

циркуляційних насосів. ПАТ «Київенерго», як балансоутримувач мереж, 

посилається на відсутність коштів для ремонту. Програма  відновлення 

циркуляційних систем ГВП, прийнята в 2011 році, на жаль, залишилась 

не виконаною. Інша цільова програма відновлення циркуляції ні на рівні 

м.Києва, ні в ПАТ «Київенерго» не ухвалювалась. 

Разом з тим, треба відмітити, що завдяки зусиллям РТМ «Поділ» 

«Київенерго» в І півріччі поточного року все ж було відновлено 

циркуляцію в 128-ми будинках. Одночасно, відповідним розпорядженням 

КМДА міському КП «Група впровадження проекту» передбачені кошти 

на статтю «Капітальний ремонт інженерних мереж» для заміни 

циркуляційних насосів в теплових пунктах; у списку об’єктів - 7 об’єктів 

Оболонського району. 

  Неякісне надання послуг.  

Тарифи на централізоване опалення і гаряче водопостачання, встановлені 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, доволі високі, а вказана послуга 

надається споживачам часто неякісно з перерахованих вище причин. 

Отримавши платіжки з великими сумами, споживач правомірно хоче 

вчасно  отримати і послугу належної якості. Тому кількість звернень 

мешканців щодо некоректних нарахувань за централізоване опалення 

зросла вдвічі порівняно з попереднім роком. 

 Обстеження житлових будинків на предмет відповідності вимогам 

нормативних документів стану систем теплопостачання проводиться за 

затвердженими графіками, для участі в ньому долучаються власники житлових 

будинків – власники житлових та нежитлових приміщень. При проведенні 

обстежень додатково уточнюються площі нежитлових приміщень, наявність у 

власників або орендарів  договорів з ПАТ «Київенерго» на послугу з 

центрального опалення та гарячого водопостачання. Одночасно виявляються 

випадки самовільних переобладнань власниками квартир системи опалення і 

збільшення опалювальних площ.   На сьогоднішній день, будинки комунальної 

власності попередньо обстежені в повному обсязі, тобто 100%-во. 

 

Утримання автомобільних доріг 

Протяжність вулиць на території Оболонського району 132,3 км,  

загальною площею проїздів та тротуарів – 2 млн. 536 тис.м
2  

Балансоутримувач 

– комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту 
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та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» 

корпорації «Київавтодор».  

          Протягом звітного періоду: 

- завершено капітальний ремонт вулиці Лугової – проїжджої частини  на 

площі  41 тис.м
2
 та тротуарів на площі 11,3 тис.м

2
. У 2016 капітальний ремонт 

автошляхів не проводився.  

- виконано поточний ремонт на площі 49,6 тис.м
2
, при плані на І півріччя – 35 

тис. м2., в тому числі: 

      - поточний (дрібний) ремонт  - 16,5 тис.м
2
 

      - поточний (середній) ремонт (вул. Богатирська, Йорданська, Тимошенка) 

загальною площею -  29,6 м
2
  

     - поточний ремонт з використанням установки «МАГНУМ» - 3,5 тис.м.кв. 

Установка «МАГНУМ» дозволяє здійснювати ямковий ремонт струйно-

ін’єкційним методом з використанням однорідної суміші бітумної емульсії і 

кам’яного матеріалу, якою під тиском заповнюється ділянка, що ремонтується. 

Під час укладки матеріал повністю ущільнюється до отримання необхідного 

профілю.  

Площа, на якій виконано поточний ремонт у І півріччі 2017 року, на 3,5 

тис. м
2
 більше, ніж за весь період 2016 року.  

Також  

- виконано заливку тріщин в дорожньому покритті дорожньою машиною 

«Крафко» протяжністю 5,7 км, а за весь 2016 рік 3,1 км; 

- проведено фарбування: 

- перильного огородження                             -   508 пог.м; 

- направляючого огородження                      -   3014 пог.м; 

- на транспортних розв’язках встановлено нову колесовідбійну стрічку -   736 

пог.м 

Проведено заміну колесовідбійної стрічки на дорожнє огородження 

типу «Нью-Джерсі» протяжністю 1040 пог.м. та встановлено 636 

світлоповертаючих елементів (делініаторів) на вул. Рибальській.   

 У І півріччі виконано 76 % ремонтних робіт відповідно до запланованих 

на 2017 рік, а станом на сьогодні – вже майже 90%. 

 

Утримання зелених насаджень 

Оболонський район характеризується досить щільною житловою 

забудовою та об’єктами інфраструктури, розгалуженою мережею 

автомобільних доріг та проїздів. Все це досить негативно впливає на рівень 

забрудненості зовнішнього повітря. Насиченість ландшафту озелененими 

територіями навпаки - позитивно впливає на мікроклімат, сприяє оздоровленню 

повітряного басейну, сприяє зниженню рівня шуму, підсилює архітектурно-

просторову виразність та створює неповторний образ території нашого 

Оболонського району.  

Провідне і найбільш важливе місце в мережі озеленених територій міста 

належить насадженням загального користування. По місту Києву їх площа 

становить понад 5000 га. В Оболонському районі – 576,0 га.  
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Балансоутримувачем цих територій в нашому районі є комунальне 

підприємство «Управління зелених насаджень Оболонського району». 

В теплично-парниковому господарстві підприємства вирощується 

квіткова продукція як килимових, однорічних квітів, так і вазонної продукції 

для влаштування вертикального озеленення в скверах та парках району. 

В І півріччі теплично-парниковим господарством підприємства вирощено 

та висаджено в районі понад 700 тисяч однорічних квітів. 

Активно проводиться оздоблення вулиць, проспектів та транспортних 

розв’язок району вертикальним озелененням.  

З кожним роком серед забудови району з’являються нові сквери, яких на 

сьогодні вже понад 50.   

Для комфортного відпочинку мешканців та гостей району за активної 

участі громади у весняно-літній період було проведено роботи з благоустрою та 

озеленення скверу між будинками на просп. Героїв Сталінграда, 49-Б – 53 та 

біля будинків на вул. Героїв Дніпра,  42-Б - 62  (алея, озеро Центральне).  

Висаджено 59 дерев хвойних та листяних порід, кущів - 219 шт. Влаштовано 

квітників на  25 м2. Роботи по озелененню даного скверу на сьогоднішній день 

продовжуються. 

Вузлами, що зв'язують мережу озеленених територій воєдино, створюють 

її безперервність і комфортні умови для відпочинку, в міській забудові 

слугують парки. Відповідно до Програми економічного та соціального розвитку 

м. Києва на 2017 рік у І півріччі завершено ІІ чергу реконструкції парку 

відпочинку «Оболонь» в урочищі Наталка.  

Для проведення підготовчих робіт та робіт з ландшафтного планування 

було переміщено понад  10 000 тонн рослинного ґрунту та піску. Долучались до 

роботи  та надавали посильну допомогу працівники нашої 

райдержадміністрації, закладів культури та освіти, студенти та активні 

мешканці району. 

КП УЗН Оболонського району спільно із підрядними організаціями 

протягом І кварталу виконало наступні роботи: 

- Висаджено дерев хвойних та листяних порід – 98 шт. 

- Висаджено кущів хвойних та листяних порід 4009 шт. 

- Влаштовано газонів – 47697м
2
. 

- Висаджено однорічних та багаторічних квітів – 300 тис. шт. 

- Влаштовано ФЕМових доріжок – 2188,6 м
2
. 

- Встановлено лав – 30 шт. 

- Встановлено урн – 49 шт. 

- Встановлено альтанок з влаштуванням огорожі та майданчиків з ФЕМ-

покриття – 3 шт. 

- Проведено реконструкцію трансформаторної підстанції та встановлено 

опор зовнішнього освітлення – 101 шт. 

Також влаштовано вхідну групу з оглядовими майданчиками на 

центральну алею та територію парку, побудовано нову сучасну вбиральню, 

облаштовано спортивний майданчик воркаут та футбольне міні-поле, 

влаштовано поливо-зрошувальну систему. Встановлені стійки для паркування 
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велосипедів та самокатів  є додатковим декоративним елементом оздоблення 

парку.  

       27 травня До Дня Києва мер столиці Віталій Кличко урочисто відкрив 

парк «Оболонь». Він зазначив, що наш парк є «золотим» стандартом для всіх 

зелених зон столиці, що його відновлення – це результат тісної та  

конструктивної  співпраці влади та активної громади. 

 

ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ ВІДДІЛОМ З ПИТАНЬ МАЙНА 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ВІЛЬНИХ НЕЖИТЛОВИХ 

ПРИМІЩЕНЬ В ОРЕНДУ ТА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ  

ЗА ОРЕНДУ ДО БЮДЖЕТУ 

 

Загальна площа нежитлового фонду, віднесеного до сфери управління 

Оболонської райдержадміністрації, складає 1 млн. 053,10 тис. кв. м, яка згідно з 

делегованими районним в місті Києві адміністраціям повноважень закріплена 

на праві господарського відання чи оперативного управління за 

підприємствами організаціями та установами району за відповідними галузями.  

Передано в орендне користування 137,76 тис. кв. м площі нежилого 

фонду.  

З метою забезпечення ефективного використання комунального майна 

постійно здійснюються заходи щодо оприлюднення переліку вільних 

нежитлових приміщень, які можуть бути передані в орендне користування (на 

підставі інформації наданої підприємствами-балансоутримувачами) на 

інтернет-порталі Київської міської влади, субвеб-сторінці Оболонської 

райдержадміністрації та друкованому засобі масової інформації газеті 

«Хрещатик» з обов'язковим розміщенням фотознімків об'єктів.  

На підставі звернень ініціаторів оренди, в газеті «Хрещатик» за І півріччя 

оприлюднено оголошення про намір передати в оренду 31 об’єкт.  

У зв’язку з надходженням декількох заяв про намір оренди, проведено 

засідання конкурсної комісії з питань передачі в оренду майна на конкурсній 

основі з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за 

принципом аукціону. За результатами засідання комісії було передано в 

орендне користування 1 об’єкт для розміщення громадської організації, яка 

здійснює безкоштовну психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та 

адаптацію дітей-інвалідів, дітей з вадами розвитку, інвалідів та інших осіб-

учасників АТО на площі, що не використовується для провадження 

підприємницької діяльності.  

 По діючих договорах оренди Оболонською РДА спільно з 

балансоутримувачами проводиться методично-роз’яснювальна робота щодо 

підготовки необхідних документів для внесення змін до договорів в частині 

істотних умов та переукладання договорів оренди на новий термін. На сьогодні 

подовжено 188 договорів оренди. 

Щодо заборгованості з орендної плати.  

Станом на 1 липня 2017 року вона становить 1 млн. 048 тис. 400 грн. 

Порівняно з відповідним періодом минулого року заборгованість зменшилась 

майже на 1, 5 млн. грн.  
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За І півріччя 2017 року нараховано орендної плати у сумі 5 млн. 749,47 

тис. грн. та отримано 5 млн. 950,4 тис. грн, що становить уже 103,5 %. Слід 

зазначити, що отримана орендна плата на 201 тис. грн більше порівняно з 

аналогічним періодом 2016 року, що вказує на позитивну динаміку та постійну 

роботу з орендарями в частині відповідних нарахувань.  

В частині контролю за фінансово-господарським станом комунальних 

підприємств за ініціативою та поданням Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації, Київською міською радою прийнято рішення від 

22.06.2017 року №616/2778 «Про деякі питання діяльності комунальних 

підприємств, що передані до сфери управління Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації» щодо відміни реорганізації комунальних 

підприємств «Житлосервіс «Приозерне», «Житлосервіс «Оболонь», 

«Житлосервіс «Куренівка» Оболонського району у м. Києві шляхом їх злиття 

до комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Оболонського району м. Києва» та передачі усіх прав та обов’язків цих 

підприємств шляхом їх приєднання до комунального підприємства «Центр 

обслуговування споживачів Шевченківського району». 

  Зазначене рішення Київської міської ради дає можливість недопущення 

неплатоспроможності (тобто збільшення заборгованості) населення за 

комунальні послуги перед підприємствами та дозволить в подальшому 

здійснювати централізовані розрахунки з виробниками та постачальниками 

житлово-комунальних послуг в цілому по місту Києву за зобов’язаннями, які 

виникли у вказаних комунальних підприємств, за загальним графіком та 

єдиною системою розрахунків. 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ  

ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РАЙОНУ 

 

На виконання Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 

2016-2018 рр.», на утримання установ освіти на 2017 рік передбачені кошти у 

розмірі 1 млрд. 151 млн. 84,4 тис.грн. (заробітна плата робітникам, харчування 

дітей, оплата енергоносіїв, заходи в пришкільних таборах, підготовка до нового 

навчального року та підготовка до осінньо-зимового періоду), що на 41,3% 

більше ніж у 2016 році. На підготовку закладів освіти  до нового навчального 

року та осінньо-зимового періоду передбачено 88 млн. 145 тис. грн. 

На капітальні ремонти закладів освіти передбачено фінансування в 

розмірі 43 млн. 329,8 тис.грн. Станом на 3 липня 2017 року виконано робіт на 

суму 20 млн. 169 тис. грн. або 47,6% від запланованого.  

Програмою в частині капіталовкладень передбачено асигнування  в сумі  

52 млн. 598,1 тис.грн. на реконструкцію 15 закладів.  

 

Дошкільна освіта 

Мережа дошкільної освіти Оболонського району складає  71 заклад, в 

яких  навчається та виховується 12 099 дітей ( на 01.05.2015 – 11 483 дітей, що 

на 268 більше;  на 01.05.2016 -11 751, що на 348 дітей більше).  Прийом дітей 

проводиться відповідно до електронної реєстрації. Позачергово приймаються 

діти, які мають пільги.  
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Нестача місць в ДНЗ залишається проблемою на сьогоднішній день, 

групи перевантажені. Іноді в групах до 35 дітей, тому ми продовжуємо роботу 

щодо звільнення приміщень ДНЗ орендарями та облаштування їх під групи. 

Всього протягом 3-х років відновлено 43 групи на 860 місць. 

 

Загальна середня освіта 

Протягом звітного періоду мережа загальноосвітніх навчальних закладів 

району збережена. В районі функціонує 51 заклад: 17 – загальноосвітніх 

навчальних закладів, 11 - спеціалізованих шкіл, 2 -  початкові школи,  1-  школа 

- дитячий  садок, 9 – навчально-виховних комплексів,  2 школи-інтернати, 2 – 

спеціальні інтернати,  5 – приватних шкіл, 2 початкові приватні школи. 

З гордістю можу говорити про досягнення наших учнів та вчителів, їхні 

високі результати участі у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах та 

конкурсах. 

Так, наші учні стали призерами найпрестижнішої міжнародної олімпіади 

наукових та мистецьких проектів «GENIUS Olympiad 2017» (штат Нью-Йорк, 

США).  

Учень 11-А класу школи №225 Іванченко Микола на найвищому рівні, 

блискуче захистив свій проект на тему «Виробництво адсорбента для нафти та 

нафтопродуктів у водному середовищі на основі гідрофобізованого вспученого 

перліту»  та завоював ЗОЛОТУ медаль, здобувши ПЕРШЕ місце в номінації 

«Наука» серед учасників з 69 країн світу (близько 1200 учнівських проектів). 

Бутенко Євгенія, учениця Школи №9  здобула IV місце. 

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

учні району отримали 263 дипломи різного ґатунку. 

  У міському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої Академії Наук України у 2016-2017 н. р. учні району отримали 46 

дипломів різного ґатунку. 

 

Міська  цільова  програма  «Зміцнення і розвиток міжнародних зв’язків» 

на 2015-2018 роки. 

Укладені угоди про міжнародне співробітництво між управлінням освіти 

та:  «Федерацією всесвітнього миру», «Міжнародним Союзом Молоді», 

міжнародною молодіжною організацією «Серце до серця», культурним 

японським центром «САН»,   школою Сонджон м. Сеула (Республіка Корея), з 

Представництвом Євросоюзу в Україні. В 2017 році    започатковані такі 

інноваційні форми роботи як: міжнародний  педагогічний партнер-клуб, 

районний  учнівський клуб «ЄтериторіЯ», та  міжнародні учнівські клуби в 

загальноосвітніх навчальних закладах   для  вивчення в тому числі  країн Азії, 

Латинської Америки, США та країн Євроатлантичного альянсу.  В районі діє 

учнівський  клуб «ЄтериторіЯ», членами якого стали - 129 ученів  з 31 школи.  

Започатковано управлінський пілотний проект міжнародного спрямування 

«Проблеми науково-методичного супроводу становлення особистості учня в 

процесі його соціалізації в сучасному світі», над реалізацією якого працюють 

учні з 29 шкіл. У травні 2017р., в рамках співпраці з японським культурним 

центром«САН», відбулась зустріч педагогічного партнер-клубу з Нобуко Оморі 

сан Токіо (Японія).    Активно співпрацюють з школами різних країн світу 11 
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навчальних закладів району, які активно беруть участь і в окремих  

міжнародних проектах та програмах  ЮНЕСКО (5 шкіл).  

 

Підпрограма  «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки. 

В Оболонському районі міста Києва діє : 6  різнопрофільних   навчальних 

закладів та  4 дитячо-юнацькі спортивні школи.  

Вихованці позашкільних навчальних закладів брали участь в районних, 

міських та Всеукраїнських конкурсах та змаганнях де посіли призові місця. 

Вихованці Центру творчості дітей та юнацтва посіли І місце у міському 

конкурсі театральних колективів «Срібне Джерело», та ІІ місце у міському  

конкурсі «Київський вальс». Військово-патріотичне виховання учнівської 

молоді є пріоритетним у підготовці учнів до служби у Збройних Силах України. 

З огляду на важливу проблему виховання в учнів любові до Батьківщини, 

рідного краю, поваги до старшого покоління, ветеранів   Другої  світової  війни, 

в  районі особлива увага приділяється  проведенню та участі учнів у військово-

патріотичній   грі «Сокіл» («Джура»). Участь у грі сприяє формуванню в 

учнівській  молоді  високих морально-психологічних та бойових якостей: 

мужність, сміливість, рішучість, відвага, стійкість, наполегливість, 

дисциплінованість.  

Не можу не згадати,  як у липні 2014 р. на Всеукраїнському зборі 

активістів дитячо - юнацької  військово – патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в 

місті Запоріжжя, на острові  Хортиця, в якому брали участь 25 команд з  20 

областей України,  місто Київ представляла команда учнів СЗШ №104 ім. 

О.Ольжича Оболонського району м. Києва. За результатами гри вона увійшла в 

десятку кращих.  З даного напрямку управління освіти  співпрацює з 

громадською організацією «Козацько-лицарська школа». 

 

Кількість шкіл (роїв), які взяли участь у 

 І етапі гри “Сокіл” (“Джура”) 

Окремо треба відмітити роль туристсько-краєзнавчої роботи в районі  в 

національно-патріотичному вихованні молоді. Туризм надає унікальну 

можливість глибше пізнати й наочно ознайомитися з історичним, культурним, 

духовним надбанням своєї країни та рідного краю, розвивати почуття 

національної самосвідомості, виховувати відчуття патріотизму, відповідального 

громадянина своєї держави, виховувати повагу до побуту и звичаїв своїх 

пращурів, інших національностей та народів. 

З метою пропаганди та популяризації туристсько-краєзнавчої роботи в 

районі Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді Оболонського району 

щорічно пропонує загальноосвітнім навчальним закладам району близько 20 

заходів туристського, краєзнавчого, декоративно-ужиткового спрямування, в 
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яких можуть брати участь усі охочі учні, команди та цілі класи. Протягом року 

в цих заходах беруть участь більше 3 000 учнів району. 

Так, в червні  цього року на березі р. Тетерів у с. Пиляви Київської 

області, 120 школярів району  взяли участь  у наметовому туристсько-

оздоровчому зборі-поході «Активна молодь - здорова нація», що третій рік 

поспіль проводиться Центром туризму та краєзнавства учнівської молоді за 

сприяння Управління освіти Оболонської райдержадміністрації. Юні оболонці 

навчались, випробовували сили у різних видах туризму та проходили складні 

випробування, переборюючи власні страхи. За вісім днів перебування у 

наметовому таборі всі учасники збору-походу навчились жити без мобільних 

телефонів, телевізорів та інтернету, пройшли підготовку з надання першої 

долікарської допомоги та екстреної медичної допомоги, навчились долати 

перешкоди на суші та на воді, оволоділи навичками спортивного орієнтування 

та подолали надскладний скельний підйом.  В останні дні збору було проведено 

змагання зі спортивного орієнтування та скелелазіння,  техніки пішохідного та 

водного туризму, а також   нічну гру з елементами орієнтування та медичний 

квест. 

Міська  цільова  програма  оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва 

на період до 2018 року. 

Під час літніх канікул на базі загальноосвітніх навчальних закладів 

Оболонського району міста Києва кожного року організовуються пришкільні 

табори з денним перебуванням дітей.  За період з 2014 року по 2017 рік в 

пришкільних таборах відпочила 2331 дитина. 

Дитячі табори відпочинку з денним перебуванням, які  працювали на базі 

навчальних закладів, окрім змістовного відпочинку школярів, здійснювали 

повноцінне харчування дітей та медичний нагляд. 

 

Інклюзивна освіта 

В закладах освіти  Оболонського району організовано інклюзивні  класи: 

в СЗШ № 168  - для дітей з особливими потребами (ДЦП) (94 дитини), в СЗШ 

№ 233 -  для освіти  дітей з вадами слуху  та мовлення в умовах початкової 

школи (36 дітей). Діє експериментальний проект «Психолого-педагогічне 

управління навчальною діяльністю  соціально занедбаних учнів та учнів з 

затримкою психічного розвитку в умовах ЗНЗ на базі ЗНЗ № 231» (26 дітей). 

Створено  модель індивідуального  інтерактивного  он-лайн навчання дітей, які 

за тривалою хворобою не відвідають школу на базі СШ № 210. На базі ДНЗ № 

662 створено інклюзивні групи для дітей з синдромом Дауна (8 дітей), в ДНЗ № 

291 – для дітей з аутичним спектром (9 дітей). В  ДНЗ № 602 відкрито 

інклюзивні групи для слабочуючих дітей  (10 дітей). Діти, які мають 

інвалідність, можуть навчатися за  індивідуальною формою навчання (в 

минулому навчальному році це більше 300 дітей). 85 дітей, які мають 

інвалідність,  відвідують школи-інтернати. Всього відвідують інтернатні 



 
 

19 

заклади 711 дітей. Планується поступова реорганізація цих закладів в 

навчально-реабілітаційні центри та навчально-виховні комплекси. 

5 липня 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав  два 

Укази про інклюзивну освіту в Україні, які  гарантують  дітям з особливими 

потребами навчання в школі нарівні з усіма. Цей документ передбачає для 

особливих дітей індивідуальну та дистанційну освіту, гарантує психологічну та 

корекційно-розвиткову допомогу, а також - фінансування з держбюджету для 

облаштування загальноосвітніх шкіл усім необхідним. 

Урочиста церемонія підписання відбулася під час відвідування Петром 

Порошенком школи № 168 Оболонського району, де кожен п’ятий учень – з 

особливими освітніми потребами.  

В сш № 168 встановлені пандуси і ліфти, які економлять час, щоб 

дістатися до класу, а ще є асистенти вчителів.  Школа № 168 – зразок закладу 

для інклюзивної освіти. 11 років витратили на те, щоб за благодійні кошти 

зробити заклад комфортним для усіх без винятку дітей. На сьогодні ми  

подолали всі перешкоди, і на прикладі експерименту цього закладу тепер шлях 

пристосування до особливих дітей мають подолати усі українські школи. Закон 

про інклюзивну освіту від сьогодні в дії. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

Оболонська райдержадміністрація в межах компетенції сприяє розвитку 

соціального забезпечення, правильному і своєчасному призначенню і виплаті 

державних допомог, субсидій, компенсацій, забезпечує санаторно-курортне 

лікування інвалідів, ветеранів війни, осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, сприяє наданню протезно-ортопедичної допомоги 

населенню та забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації, 

встановлює піклування над особами, які визнані судом недієздатними або 

обмежено дієздатними, сприяє влаштуванню осіб в будинки-інтернати, 

проводить моніторинг виплат заборгованості з заробітної плати та інше. 

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.  

 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. 

З метою своєчасного інформування мешканців району про зміни, які 

відбуваються в чинному законодавстві в зв’язку з прийняттям нових 

нормативних актів, законів, наказів, рішень та постанов, управління праці та 
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соціального захисту населення своєчасно висвітлює відповідну інформацію. 

Інформація для мешканців району розміщується на спеціальних стендах 

управління та житлових будинків. При необхідності надсилаються 

інформаційні листи на домашню адресу та залучаються до співпраці 

спеціалісти Територіального центру соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг) Оболонського району м. Києва та житлово-експлуатаційних 

дільниць (ЖЕД) для консультування незахищених верств населення. 

Управління праці та соціального захисту населення спільно з Центром 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Оболонського району є 

виконавцями  міських  цільових  програм:  

«Турбота. Назустріч киянам на 2016-2018 роки» кошторисом та планом 

асигнувань на виконання програми затверджено 3 млн. 183 тис грн.  

«Соціальне партнерство» на виконання програми затверджено 540 

тис.грн.  

 
СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЖИТЛОМ  ГРОМАДЯН, 

ЯКІ  ЗНАХОДЯТЬСЯ  НА КВАРТИРНОМУ  ОБЛІКУ 

Станом на 1липня 2017 р. на квартирному обліку в Оболонській 

райдержадміністрації перебуває  5 555 сімей (станом на 01.07.2016 було  5 383 

сім’ї), серед яких: 

- в загальній черзі – 2655 сімей з 1975 року перебування; 

- в першочерговому списку – 2357 сімей з 1982 року перебування; 

- в позачерговому списку – 543 сім’ї  з 1983 року перебування. 

Порівняльна таблиця за роками стосовно кількості сімей черговиків на 

отримання житла по Оболонському району міста Києва 

До сьогодні виключені зі списків як такі, що не пройшли перереєстрацію,  

8580 квартирних справ черговиків. 

На соціальному квартирному обліку перебувають 24 сім’ї та одиноких 

громадян (з числа тих, хто перебуває на квартирному обліку). 

У І півріччі 2017 року поліпшені житлові умови 2 сім’ям, а саме:  особи, 

що отримала інвалідність в результаті участі в Революції Гідності, та учасника 

бойових дій, залученого до АТО. 

Видані ордери серії Б мешканцям колишніх гуртожитків на займані ними 

жилі приміщення – 5 сім’ям без зняття з квартирного обліку (у І півріччі 2016 

року – 14). 

Зняті з квартирного обліку у зв’язку з отриманням житла за державною 

програмою «Доступне житло» 3 сім’ї (за І півріччя 2016 року – 14) та 

програмою молодіжного кредитування будівництва житла – 1 сім’я                   

(за І півріччя 2016 року – 5). 
 

Затверджені спільні рішення адміністрацій та профспілкових організацій 

підприємств, установ та організацій про надання жилих приміщень 6 сім’ям 

працівників, які перебувають на квартирному обліку в Оболонській 

адміністрації (з яких 5 сімей із зняттям з квартирного обліку), (за І півріччя 

2016 року – 4). 
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За клопотаннями від організацій, установ та підприємств виключено з 

числа службових 7 квартир (за І півріччя 2016 року – 8), а включено до числа 

службових - 2 квартири. 

Усього у І півріччі 2017 року вирішувалось 20 питань щодо надання 

(закріплення) житлової площі (за І півріччя 2016 року – 30). 

Разом із програмами «Доступне житло» та молодіжне кредитування 

будівництва житла – 24 питання (за І півріччя 2016 року – 39). 

Також Оболонській райдержадміністрації виділено 7 квартир у 

новобудовах для забезпечення ними учасників бойових дій: для афганців – 2 

квартири (всього їх на квартирному обліку – 98), та 5 квартир -  залученим 

до АТО, на квартобліку таких - 214). Ці кватири будуть надаватися після 

присвоєння поштових адрес будинкам. 

 

ВЗАЄМОДІЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОБОЛОНСЬКОЇ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ІЗ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНИМ ТА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

 

З метою забезпечення підвищення рівня правопорядку та безпеки 

населення міста Києва, Оболонською адміністрацією у взаємодії з районними 

територіальними підрозділами правоохоронних органів забезпечується 

виконання заходів  міської цільової комплексної програми профілактики та 

протидії злочинності в м. Києві на 2016-2018 роки "Безпечна столиця".  

Реалізація програмних заходів має сприяти подальшому стабільному 

соціально-економічному розвитку району та міста в цілому. 

Оболонська райдержадміністрація тісно співпрацює з районними 

підрозділами правоохоронних органів, а також з Громадським формуванням з 

охорони громадського порядку і державного кордону Оболонського району. 

 У квітні цього року відбулась зустріч керівництва Оболонської 

адміністрації, Оболонського управління поліції з начальником управління з 

питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку 

та муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації, на якій 

обговорювались питання ефективності застосування заходів щодо забезпечення 

в районі правопорядку, охорони прав і свобод громадян, в т.ч. залучення до 

заходів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного 

кордону. 

Оболонською адміністрацією проводяться спільні з правоохоронними 

органами наради, зустрічі з мешканцями району, представниками Громадської 

ради та Координаційної ради волонтерів Оболоні з питань співпраці та 

взаємодії щодо забезпечення правопорядку, протидії злочинності і корупції в 

Оболонському районі.  Працівники поліції постійно залучаються до охорони 

громадського порядку під час проведення масових районних заходів. 

Як вже було зазначено, структурні підрозділи Оболонської 

райдержадміністрації разом з працівниками районного управління поліції  

проводять спільні рейди по ліквідації стихійної торгівлі, організовують та 

проводять профілактичні рейди «Діти вулиці».  
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В рамках правовиховної  роботи та профілактичної роботи з 

неповнолітніми відбувалися зустрічі працівників правоохоронних органів з 

учнівськими колективами навчальних закладів. Інспектори патрульної поліції 

проводили заходи в школах району щодо дотримання правил дорожнього руху. 

До речі, учні нашого району посіли 3 командне місце у міському конкурсі юних 

інспекторів. 

На початку 2017 року в Оболонському районі був завершений І етап 

створення сегменту єдиної міської системи відеонагляду міста Києва. В межах 

першого етапу Оболонською адміністрацією були закуплені, встановлені та 

підключені 132 комплекси відеоспостереження. З них: 

       -  в закладах охорони здоров’я – 8;  

       -  в закладах освіти – 107; 

       -  в закладах культури – 17. 

         З травня цього року розпочато другий етап створення системи 

відеонагляду, яка є складовою безпеки міста Києва. До кінця 2017 року 

комунальним підприємством «Інформатика» за сприяння Оболонської 

адміністрації планується встановити ще 300 комплексів. Станом на 01 липня 

2017 року вже встановлені та підключені 18 камер в парку «Оболонь» в 

урочищі Наталка, 7 камер на Оболонській набережній та 2 камери на будівлі 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ  

ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

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 2016 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, які знаходяться на  просп. 

Оболонському та вул. Скляренка. Зазначені пости спостережень перебувають 

на балансі Центральної геофізичної обсерваторії. 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.  



 
 

23 

На виконання вимог природоохоронного законодавства, підприємствами 

Оболонського району на 2017 рік заплановано низку заходів на загальну суму 

більше 2,3 млн.грн (це власні кошти підприємств) для реконструкції діючого 

обладнання та впровадження маловідходних технологій, спрямованих на 

зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище.  

Так, за І півріччя поточного року в частині охорони атмосферного 

повітря та водних ресурсів підприємствами  виконано заходів на суму  1 млн. 

146, 5 тис. грн., а саме:   

по охороні атмосферного повітря на суму 400,5 тис. грн.: зокрема 

такими підприємствами району, як:     

ПАТ «Оболонь»  

ТОВ «Бетон комплекс»  

ПАТ «ЕЛПО», 

ТОВ Завод ЗБК «Поліськсільбуд»  

В частині охорони водних ресурсів підприємствами виконано заходів на 

суму  746 тис. грн. Це такі підприємства, як: 

ПАТ «Оболонь»  

ПАТ «ЕЛПО»  

ТОВ «Поліськсільбуд»  

ТОВ «Бетон комплекс»  

ПАТ «Київхліб»  

ПАТ «КПФ «Зоря», ДП «ПК «Зоря» та Київська офсетна фабрика -  

 

Стан водних ресурсів 

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації 

№ 526 «Про організацію літнього відпочинку та забезпечення безпеки 

населення на водних об’єктах міста Києва у 2017 році», КП «Плесо», було 

підготовлено до відкриття та функціонування  пляжі:  

- «Вербний» (озеро Вербне, вул. Приозерна, Оболонський район); 

- «Пуща-Водиця» (ставок Горащиха на р. Котурка, Оболонський район) 

та 4 зони відпочинку: «Верхня», «Наталка», «Редьчина», «Біла».  

Наразі КП «ПЛЕСО» проводить моніторинг якості води згідно з 

Директивою Європейського Союзу 2006/7/ЄС із впровадженням міжнародних 

стандартів. 

Слід зазначити, що 23 червня цього року на пляжі в Пущі-Водиці 

відбулась урочиста церемонія підняття «Блакитного прапора» - міжнародної 

відзнаки, яку у всьому світі отримують лише ті пляжі, які відповідають 33-ом 

критеріям та вимогам. Незалежне міжнародне журі оцінює якість води, 

комфорт та безпеку на пляжі, екологічний менеджмент, якість рекреаційних 

послуг тощо. 

Програма "Блакитний прапор" була заснована в 1985 році у Франції, а у 

1987 році вона стала європейською програмою. Блакитний прапор – це 

екологічний сертифікат, який видається пляжам і яхтовим гаваням (маринам). 

Сертифікат видається на 1 рік, і подовжуватись може тільки за результатами 

міжнародної перевірки, яка повинна підтвердити подальше дотримання 

суворих вимог. 
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Зауважу, що Київ вперше отримав цю міжнародну екологічну нагороду 

«Блакитний прапор». Тепер пуща-водицький пляж у списку десяти пляжів 

України, які мають цей статус, і єдиний серед них, що на водоймі закритого 

типу. 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  

ЯРМАРКІВ У МЕЖАХ РАЙОНУ 

 

В Оболонському районі дуже широка і розгалужена  мережа закладів 

торгівлі, а саме: 

- 700 стаціонарних магазинів по продажу продовольчих та     

непродовольчих товарів;  

- 11 ринків; 

- 10 торговельних та торговельно-розважальних центрів; 

- 339 підприємств ресторанного господарства; 

- 672 об’єкти побутового обслуговування; 

  -    18 кіосків ПАТ «Київхліб»; 

-    ще й 15 лотків для дрібнороздрібної торгівлі плодоовочевою 

продукцією та баштанними культурами (адреси розміщення яких 

затверджуються розпорядженням КМДА). 

Це дало можливість забезпечити населення району торговельними 

площами на 1000 чоловік  більше ніж у 2 рази, відповідно до чинних 

нормативів.   

 Але не дивлячись на це, дуже популярними серед мешканців району 

залишаються продовольчі ярмарки з продажу продуктів харчування. Згідно з 

графіком, затвердженим Київською міською держадміністрацією, на прохання 

мешканців району ярмарки відбуваються в густо населених житлових масивах, 

у зручній доступності, що важливо для тих, кому незручно їхати громадським 

транспортом на ринок.   

До участі у ярмарках залучаються безпосередні виробники продовольчої 

продукції, фермерські та сільськогосподарські господарства і переробні 

підприємства із Київської, Вінницької, Рівненської, Хмельницької, 

Чернівецької, Черкаської, Чернігівської та інших областей України, що дає 

змогу забезпечити широкий асортимент м’яса та м’ясопродуктів, молока та 

молочних виробів, риби, овочів, фруктів, меду, бакалійних товарів за соціально-

доступними цінами.  

В Оболонському районі м. Києва сільськогосподарські ярмарки вихідного 

дня (субота та неділя) проводяться вже понад 10 років за наступними адресами:  

щосуботи: пр. Оболонський, 21-43                              

          вул. Йорданська, 1-9 (Лайоша Гавро)  

          вул. Петра Калнишевського, 1-5 (Михайла Майорова)                           

у неділю:   вул. Дніпроводська, 13/1 на Водогоні 
                        

Крім того, в районі проводяться сезонні ярмарки за наступними адресами: 

щочетверга: вул. Північна, 48-54   

щоп’ятниці: Пуща-Водиця, вул. Федора Максименка, 14-16  
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З початку 2017 року: 

- проведено 50 продовольчих ярмарків, що порівняно з І півріччям 2016 

року складає 113,6% . 

- взяли участь  4 031 учасник, що порівняно з І півріччям 2016 року  

складає 146,7%. 

- реалізовано 9 351 тонну продукції,  що порівняно з І півріччям 2016 

року складає 319,7%. 

Організація на високому рівні, широкий асортимент продукції, доступні  

ціни  - це приваблює покупця, тому Оболонські ярмарки популярні не тільки 

серед мешканців нашого району, а й жителів інших районів Києва. Не 

одноразово під час проведення прямих телефонних ліній, мешканці дякували 

за наші ярмарки. 

Але в червні та липні місяцях, за рекомендаціями Головного управління  

Держпродспоживслужби в м. Києві, у зв’язку з підвищенням температури 

повітря, ми вимушені  тимчасово припинити проведення ярмарків.  

 
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

Оболонська райдержадміністрація в межах повноважень забезпечує 

виконання таких міських цільових програм, як: 

Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки,  

Програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки  

та  Програма «Здоров’я киян» на 2017-2019 роки. 

 

Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз  

на 2017-2021 роки. 
 

Туберкульоз належить до соціально небезпечних хвороб, оскільки 

передається, зокрема, повітряно-крапельним шляхом. Тож своєчасне 

діагностування не лише сприяє ефективному лікуванню хворого, а й запобігає 

зараженню оточуючих. 

Оболонський район взяв активну участь у міської акції «Місячник з 

нагоди Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз у 2017 

році».  

Згідно з графіком, у березні, в місцях масового перебування мешканців - 

на ринках «Оболонь», «Явір-95» та «Книжковий ринок» - були встановлені 

пересувні флюорографи для проведення профілактичних оглядів, і  кожен 

охочий мав змогу обстежитися на пересувному цифровому флюорографу, 

отримати довідку за результатами обстеження та в разі потреби кваліфіковану 

консультацію лікаря-фтизіатра. Загальний час обстеження та консультації 

займав максимум 15 хвилин. Цією нагодою скористалось 116 мешканців 

району. Після обстеження було виявлено 2 підозри на захворювання 

туберкульозом.   

Наприкінці травня  та на початку червня пересувний флюорограф 

працював в Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернаті. Було обстежено 

351 людину. З підозрою на туберкульоз до фтизіатра було скеровано 17 осіб. 
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Такі обстеження допомагають максимально охопити киян 

діагностуванням та володіти реальною ситуацією щодо захворюваності на 

туберкульоз у місті та районі.  
 

Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції  

на 2017-2021 роки 
 

У Києві щороку 1300-1400 осіб інфікується ВІЛ, що на 20% більше, ніж в 

середньому в країні. Тому позиція мера Києва Віталія Кличка однозначна – 

влада не має права закривати очі на цю проблему або відмахуватися від людей. 

Київський мер став першим градоначальником у Східній Європі, що підписав, в 

минулому році, Паризьку декларацію, покликану до 2030 року подолати 

епідемію СНІДу в Україні. А Оболонський та Подільський райони першими 

серед інших районів розпочали пілотний проект «Реформа ВІЛ-послуг у дії». 

В рамках цього проекту підписано Меморандум про співпрацю між 

Київською міською державною адміністрацією та громадським об’єднанням 

«Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (людей, що живуть з ВІЛ). Мета проекту – 

надання життєво необхідних послуг для найбільш уразливих до інфікування 

груп населення. Якщо цей проект матиме успішний досвід, то він буде 

запроваджений в усіх районах столиці, а згодом - і по всій Україні.  

На сьогодні в медичних установах Оболонського району розроблено 

клінічний маршрут пацієнта на шляху від виявлення ВІЛ і до забезпечення 

подальшого лікування. Лікарі та медичні сестри наших центрів пройшли 

навчання по роботі з поведінковими змінами людини, коли вона дізнається про 

свій діагноз, запроваджено експрес-тестування на ВІЛ. За півроку 136 

мешканців району пройшли дослідження свого ВІЛ статусу у наших центрах, 

виявлено 4 випадки захворювання. 1 пацієнт вже проходить лікування в Центрі 

СПІДу. 

 
 

Впровадження електронної медицини в Оболонському районі 
 

На початку року наш район приєднався до пілотного проекту електронної 

медицини. 30 січня 2017 року було підписано Меморандум про співпрацю між 

адміністрацією, медичними закладами первинної ланки та компанією Helsi.  

Мета проекту - переведення медичної галузі в електронну форму, 

включаючи як державні, так і приватні медзаклади. Складовими компонентами 

проекту Helsi є електронна реєстратура, електронна медична картка та єдина 

облікова онлайн-система.       

Для того, щоб медичний персонал зміг працювати з Helsi, на базі 

медичних закладів було створено 6 навчальних класів для проходження курсів 

комп’ютерної грамотності.    

На сьогодні 1128 працівників пройшли тестування та були направлені на 

навчання комп’ютерній грамотності; 704 людини успішно закінчили навчання 

та отримали сертифікати. 

На сьогодні всі реєстратури Оболонського району об'єднані в один 

інформаційний простір. В усіх реєстратурах встановлені комп’ютери. В кожній 



 
 

27 

реєстратурі працює консультант, який навчає співробітників реєстратури роботі 

з системою та консультує пацієнтів. 

Нова система надає можливість пацієнту не виходячи з дому дізнатись, 

хто є його сімейним лікарем, отримати повну інформацію про лікаря, години 

прийому, місцезнаходження, тощо. Дає можливість записатись на прийом до 

лікаря в зручний для пацієнта час та отримати медичну допомогу, не стоячи в 

черзі. Зареєструватися, створити особистий кабінет (електронну медичну карту) 

та отримувати інформацію про консультації, різного роду медичні обстеження, 

лабораторні аналізи, схеми лікування та медичні призначення в електронному 

вигляді.  

Запущено Call-центр, який приймає дзвінки пацієнтів всього району. Так, за 

допомогою Call-центру  пацієнти можуть не тільки записатися на прийом, а й 

дізнатися, як правильно користуватися системою. 

 

Реформування системи екстреної медичної допомоги 

 

9 лютого цього року в районі урочисто відкрито Централізовану 

диспетчерську пунктів невідкладної медичної допомоги. Диспетчерська 

обслуговує 4 відділення невідкладної медичної допомоги: 2 відділення - для 

дорослого населення і 2 – для дитячого.   

Централізована диспетчерська дає можливість оптимізувати роботу 

служби невідкладної медичної допомоги:  

- скоротити  час приїзду медиків для обслуговування виклику на дому; 

- здійснювати перерозподіл викликів між бригадами,  

- контролювати виконання викликів та використання транспортних ресурсів. 

За єдиним номером телефону можна викликати медичну допомогу 

додому як для дорослого, так і малечі.  

У планах на майбутнє – удосконалення роботи диспетчерської за рахунок 

надання можливості диспетчерам отримувати виклики за допомогою інтернету, 

факсу, sms-повідомлень, що актуально для громадян з обмеженими 

можливостями - вадами мови та слуху. 

На облаштування та обладнання Централізованої диспетчерської пунктів 

невідкладної медичної допомоги Оболонського району було витрачено 1 млн. 

238 тисяч грн. з коштів, виділених за програмою економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2016 рік 

Також Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація 09 

березня 2017 року підписала Меморандум про співробітництво з 

Територіальним медичним об’єднанням «Санаторного лікування» в м. Києві. 

Для забезпечення профілактики захворювань у учнів молодших класів 

управління охорони здоров’я та управління освіти об’єднали зусилля та 

організували   перебування дітей у весняний період в санаторіях «Орлятко» та 

«Ялинка» з  невідривністю малюків від  навчання.  

  30 учнів  школи №8  та  55 дітей  3-х і  4-х класів школи №9  перебували в 

санаторіях разом з вчителькою і не перериваючи процес навчання 

оздоровились. 
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З 1 квітня 2017 року в районі стартувала Урядова програма 

«ДОСТУПНІ ЛІКИ», яка дає можливість забезпечити кожного громадянина 

України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість його життя, 

зможуть запобігти виникненню ускладнень та передчасної смертності.  

Програма «Доступні ліки» надає можливість кожному українцю отримати 

БЕЗКОШТОВНО або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями: 

- серцево-судинні захворювання; 

- бронхіальна астма; 

- діабет 2 типу. 

Отримати ліки за рецептом можна в аптеках, які беруть участь в урядовій 

програмі «Доступні ліки». На сьогодні це 25 аптек, розташованих в районі, та 

277 аптек всього по Києву. З квітня місяця мешканцям району відпущено 

лікарських засобів понад на 1 млн. грн. 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ, 

КУЛЬТУРИ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

        На фінансування галузі „Культура і мистецтво” кошторисом  на 2017 рік   

передбачено кошти у сумі -  56 млн. 146 тис.грн, в т.ч.: 

- на школи естетичного виховання - 36 млн. 735,5 тис.грн,   

- Централізовану бібліотечну систему -  12 млн. 197  тис.грн,  

- КП „Дитячий кінотеатр „Кадр” -  1 млн. 56  тис.грн. 

- Централізовану бухгалтерію – 1 млн. 227 тис. грн. 

- проведення районних заходів – 550 тис. грн. 

- спецфонд – 4 млн. 380 тис.грн.  

      Освоєно коштів у І півріччі 2017 року -  36 млн. 363 тис. грн. 
          Робота 11 бібліотек Централізованої бібліотечної системи Оболонського 

району міста Києва у І півріччі поточного року була спрямована на подальшу 

автоматизацію та комп’ютеризацію бібліотечної діяльності.  

Створено 5 нових інтернет-місць:  

3 - в Центральній районній бібліотеці ім. Аркадія Гайдара для дітей, 2 - у 

публічній бібліотеці ім. Панаса Мирного.  

Всього в бібліотеках району безкоштовно працює 16 інтернет-місць:  5 - в 

Центральній районній публічній бібліотеці ім. О.С.Пушкіна, 3 - в публічній 

бібліотеці ім. Анни Ахматової та 3 в публічній бібліотеці ім. Самеда Вургуна, 

завдяки співпраці з Компанією «Тріолан», яка надає послуги доступу до мережі 

Інтернет за допомогою оптично-волоконного кабелю та WI-FI технологій 

терміном на 5 років. 

Бібліотеками району проводиться велика культурно-масова робота. 

Миттєвості знакових  культурно-мистецьких  заходів у бібліотеках району ви 

маєте змогу побачити на слайдах.. 

Близько 2000 дітей та підлітків щорічно отримують початкову 

спеціалізовану мистецьку освіту у 6 навчальних закладах району.  

До  Міжнародного Дня захисту дітей 4 учнів шкіл естетичного виховання 

Оболонського району, лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів,  

отримали творчі стипендії голови Київської міської державної адміністрації. 
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Підтвердженням творчого професіоналізму учнів і якісного рівня 

викладачів   шкіл естетичного виховання  є звітні концерти , які відбувалися  у 

травні цього року. 

Гарною традицією є проведення студентських балів Київським 

університетом  імені Бориса Грінченка  в нашій Оболонській РДА.  

      За підтримки  керівництва Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, у травні був проведений благодійний "Грінченківський" бал у 

колонній залі,  на якому студенти та викладачі університету імені Бориса 

Грінченка зібрали кошти на навчання 2-х студентів із особливими потребами. 

Народний артист України, професор університету Григорій Чапкіс дав урок 

танцювальної майстерності, а студенти та викладачі у супроводі камерного 

оркестру подарували глядачам  чудовий концерт. Студенти, які  опановують 

образотворче мистецтво та  ремесло кераміки, виставили на продаж власні 

витвори. 

З метою  створення  належних умов для  культурного дозвілля мешканців 

району, з нагоди відкриття оновленого парку "Наталка" 27.05.2017 року було 

проведено культурно-мистецький захід з нагоди відзначення Дня Києва, де  

відбулась розмаїта концертна програма за участю  творчих колективів району  

та  професійних  виконавців. Також,  вперше на Оболоні біля Оболонської РДА 

пройшов бібліофест «Оболонь, яка читає: або як пройти до бібліотеки», який 

був спрямований на популяризацію читання серед різних верств  населення. 

          У  І півріччі 2017 року в КП „Дитячий кінотеатр „Кадр” відбувся  показ   

21 дитячого  кінофільму,   продемонстровано – 673   сеанси,  відвідало дитячий 

кінотеатр -  9013 глядачів.  Великим проривом у напрямку модернізації 

кінотеатру, залучення кіноглядача відчути на собі привабливість сучасних 

технологій, дивитися найсвіжіші новини світового кіно стало  придбання   

новітнього кінообладнання наприкінці 2016 року.  

          Матеріально-технічна база кінотеатру поповнилась кінообладнанням  для 

сучасного кінопоказу  "Крісті" у системі 2-Д та 3-Д  на суму 1 249 900 грн, 

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

зовнішньою рекламою із підсвіткою на суму - 34 259 грн. 

          З  метою виконання капітальних ремонтів, передбачених Програмою 

економічного та соціального розвитку міста Києва на 2017 рік,  продовжуються  

капітальні ремонти закладів культури:  

-   Дитячої музичної школи № 39 (вул. Максименка,18 ): влаштування 

відмостки та ремонт фасаду у корпусі № 2 на  суму - 270,0 тис.грн,  

- Центральної районної бібліотеки ім.А.Гайдара для дітей (пр. Г.Сталінграду, 

51-Б): ремонт покрівлі, фасаду, облицювання сходів, захисних ролетів,  

приміщення бібліотеки на суму –  710,0 тис.грн, 

-   бібліотеки ім. Саші Чекаліна для дітей: заміна системи опалення, 

електромонтажні роботи,  ремонт приміщення на суму - 450 тис.грн,                     

всього по закладах культури на загальну суму – 1 430 тис.грн. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 

 

В Оболонському районі міста Києва мережа об’єктів фізичної культури           

і спорту складає 501 спортивна споруда, 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 219 спортивних майданчиків за місцем проживання 

населення та загальноосвітніх навчальних закладів. 

У районі діють 10 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  

Загальна кількість осіб, що займається у фізкультурно-оздоровчих 

закладах, складає близько 44 тис. осіб. 

Також у районі діють 9 підліткових клубів за місцем проживання 

населення, які проводять спортивну і фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми 

та молоддю.   

Всього у районі існує і розвивається 54 види спорту. 

У І півріччі 2017 року проведено 16 спортивно-масових заходів згідно з 

Календарним планом спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів в 

Оболонському районі міста Києва. Назву найбільш масові за рівнем 

представництва. 

Першість з футболу серед дитячо-юнацьких та молодіжних команд за 

місцем проживання «Ліга дворового футболу». Ігри першості традиційно 

проходять починаючи з 2011 року майже 7 років поспіль щосуботи на 

спортивних майданчиках району. Кількість учасників помітно зросла. Змагання 

набули популярності серед дітей та молоді не тільки в Оболонському району, 

але і в інших районах, і на міському рівні.  

Вже традиційним і відомим став Чемпіонат Оболонського району міста 

Києва з сімейного спорту «Тато, мама, я – спортивна сім’я». Участь у цьому 

заході  взяли 30 сімей – мешканців Оболонського району міста Києва. 

Турнір з шахів «Київська весна на Оболоні – 2017»  зібрав 500 юних  

шахістів, які представляли  шахові клуби Києва, інших міст та областей 

України, і за рівнем представництва став знаковою подією в районі. 

Видатною подією стало відзначення успіхів вихованців і тренерського 

складу Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського 

резерву з футболу «Зміна». 

Так, по сумарній кількості набраних очок у загальнокомандному заліку 

СДЮШОР «Зміна» вдруге поспіль стала переможцем по місту Києву. 

          ДЮСШ № 13 зайняла І місце в Другому міському етапі Всеукраїнського 

огляду–конкурсу на кращий стан фізичного виховання в позашкільних 

навчальних закладів серед ДЮСШ та СДЮШОР. 

Особливе місце серед популярних у дитячому і молодіжному середовищі 

спортивно-масових заходів посідає Спартакіада серед школярів Оболонського 

району м. Києва «Спортивні ігри юних олімпійців», які, починаючи з 2014      

року, стали одними з наймасовіших заходів. Це понад 1000 учасників – учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Метою заходу є залучення дітей та 

учнівської молоді до систематичних занять фізичною культурою і спортом, 

забезпечення рівня рухової активності учнів, популяризації ідей та принципів 
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олімпійського руху в місті Києві, виявлення молоді, яка досягла найкращих 

результатів з фізичної підготовки. 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА. СТАН ІНФОРМУВАННЯ МЕШКАНЦІВ 

РАЙОНУ СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

 

У всіх демократичних країнах влада зобов’язана виконувати чіткі 

процедури інформування громадян про свою діяльність і використовувати 

механізми залучення громадськості до формування державної політики та  

оцінювання якості її реалізації. 

Простим і доступним щоденне спілкування громадянина з офіційними 

установами робить  інформування про діяльність органів влади через мережу 

Інтернет. Об’єктивна та достовірна інформація про діяльність районної влади 

та інформація довідкового характеру розміщується на офіційній субвеб-сторінці 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на єдиному веб-

порталі Київської міської громади та в соціальній мережі Facebook. Це, в свою 

чергу, є потужним засобом доведення інформації до широкого кола осіб.  

Інформація, що розміщується на сайті, визначається вимогами постанови 

Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет 

інформації про діяльність органів виконавчої влади». Зокрема, розміщується: 

- інформація про організаційну структуру та керівництво, правові засади, 

функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові 

ресурси; 

- нормативно-правові акти, затверджені Оболонською райдержадміністрацією; 

- інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість 

може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію 

повноважень адміністрацією; 

- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію; 

- розклад роботи та графік прийому громадян; 

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних 

посад; 

- інформація щодо виконання бюджету, проведення закупівлі товарів (робіт, 

послуг) за державні кошти; 

- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних 

для надання послуг, правила їх оформлення; 

- інформація про проведені заходи, анонси  подій та оголошення; 

- інформація про взаємодію з громадською радою при Оболонській РДА, 

проведення консультацій з громадськістю;  

- інформаційно-роз’яснювальні матеріали щодо змін в законодавстві, 

державних реформ; 

- інформація про виконання державних і міських програм     тощо.  

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація в межах 

повноважень забезпечує реалізацію державних та міських програм: Програма 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, «Турбота. Назустріч 

киянам на 2016-2018 роки», «Соціальне партнерство», «Освіта Києва 2016-2018 

роки», «Діти. Сім'я. Столиця», «Молодь та спорт столиці», «Здоров’я киян» 
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програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції, програма оздоровлення та відпочинку 

дітей міста Києва, програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства у 

м. Києві» та інші.  

Нашим завданням є забезпечення виконання зазначених програм та 

інформування про це громади. Розділи сайту адміністрації «Звітність», 

«Бюджет», «Структурні підрозділи» регулярно наповнюються звітними 

матеріалами. За результатами проведення апаратних нарад та засідань Колегії 

звіти про роботу, підготовлені структурними підрозділами, обов’язково 

оприлюднюються. 

Про заходи, спрямовані на реалізацію завдань Уряду та міської влади, 

можна дізнатись з розділу «Новини» та інших розділів та рубрик сайту.  

Так, з метою ефективного впровадження електронної медичної 

інформаційної системи надання медико-санітарної допомоги в Оболонському 

районі -  електронного запису до лікаря HELSI.ME та урядової програми 

«ДОСТУПНІ ЛІКИ» на сайті розміщено банери з посиланням на електронний 

запис до лікаря та перелік мережі аптечних закладів, які беруть участь у 

проекті, з правилами отримання медикаментів.  

Започаткувавши соціальний проект співпраці між адміністрацією та 

комерційною медичною установою району, а саме: 1 день безкоштовного 

прийому спеціалістами з неврології та кардіології в медичному центрі 

«Євромед-плюс», - завчасно інформуються мешканці, які за посиланням на сайт 

центру можуть записатися на прийом до лікарів.   

З початком кампанії з оздоровлення та відпочинку дітей, розміщується 

інформація про умови отримання путівок, перелік місць відпочинку тощо. 

Хід проведення конкурсу з відбору районних громадських організацій 

для надання фінансової підтримки з бюджету м.Києва в рамках міської цільової 

програми «Соціальне партнерство» відбувається з обов’язковим інформаційним 

супроводом: висвітлення умов участі, термінів подачі документів, робота 

конкурсної комісії. 

В зв’язку з реформами в житлово-комунальній сфері, багато 

інформаційно-роз’яснювальних матеріалів розміщено щодо створення ОСББ, 

практичних порад щодо скорочення витрат на впровадження енергоефективних 

заходів, механізму співфінансування реконструкції, реставрації, проведення 

капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у 

багатоквартирних будинках, про державні програми енергозбереження «Теплий 

оселя», про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових 

будинках міста Києва, тощо.  

З метою інформування щодо Бюджету участі створено окремий розділ, 

який містить всю необхідну інформацію для охочих подати громадський проект 

та всіх, хто бажає їх підтримати своїми голосами.  

З метою залучення громади до формування та реалізації державної 

політики у різних сферах та участі у прийнятті рішень міського та районного 

значення, на сайті адміністрації створено розділ «Обговорення», який дозволяє 

отримати інформацію про проведення громадських обговорень на державному, 

міському та районному рівнях, брати в них участь, ознайомитись з 

результатами проведення консультацій з громадськістю. 
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Інформація про події в районі, оголошення, довідкова та роз’яснювальна 

інформація розміщується і в соціальній мережі Фейсбук, що дозволяє 

забезпечити зворотній зв’язок з мешканцями та оперативно реагувати та 

надавати пояснення з актуальних та проблемних питань життєдіяльності  

району. 

З метою донесення до мешканців необхідної, актуальної інформації 

структурними підрозділами використовуються безліч інших форм 

інформування: проведення семінарів, круглих столів, зустрічей, розміщення 

інформації на стендах, інформаційних табло в холах лікувальних установ, 

дошках оголошень житлових будинків, надсилання адресних інформаційних 

листів,  тощо.  

 Керівництво Оболонської райдержадміністрації надає коментарі 

представникам засобів масової інформації, бере участь у програмах на 

телебаченні та радіоефірах, прямих телефонних лініях, надають відповіді за 

запитами на інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, засобів 

масової інформації, тощо.  

Для забезпечення прозорості та вільного доступу громадян до 

інформації постійно проводиться робота щодо налагодження ефективного 

зворотного зв’язку між райдержадміністрацією та громадськістю району 

(Слайди 5-10), залучення активних мешканців, Громадської ради до участі в 

процесі обговорення та прийняття рішень, пов’язаних з інтересами різних 

соціальних груп, посилення громадського контролю за ефективністю та якістю 

надання послуг тощо. 

Проводяться консультації з громадськістю з питань, що стосуються 

суспільно-економічного розвитку району та життєвих інтересів широких верств 

населення, адже це важливий інформаційний захід, спрямований на з’ясування 

громадської думки на етапі підготовки рішень виконавчих органів влади або 

під час внесення змін. 

Підтвердженням відкритості, доступності, прозорості у роботі районної 

влади, готовності до діалогу з громадою є реалізація багатьох проектів та 

ініціатив мешканців району. Завдяки проведенню постійних консультацій з 

громадськістю, тісній співпраці з депутатами Київської міської ради 

продовжується реконструкція парку «Оболонь» або як його називають - 

«Наталка», відновлення парку відпочинку «Пуща-Водиця», створення парку 

біля річки «Почайна», очищення та благоустрій джерел і озер Пущі-Водиці, 

реалізація інших громадських проектів, створення нових скверів та благоустрій 

занедбаних територій, встановлення «лежачих поліцейських», облаштування 

дитячих та спортивних майданчиків. 

Так,  ми дійсно готові до діалогу, ми чуємо та враховуємо конструктивні 

пропозиції і побажання,  що дає змогу формувати дієвий механізм вирішення 

багатьох проблем, що виникають у стосунках між районною владою та 

громадою, і, насамперед, це дає можливість подолати відчуженість між нами, 

адже ціль у нас одна – підвищити рівень комфортного проживання оболонців в 

нашому рідному районі та зробити його цікавим і привабливим для гостей.   

 

 Дякую за увагу! 

 


