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ВСТУП 
 

Відповідно до Конституції України, статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 11 Закону України 

«Про столицю України-місто-герой Київ», пункту 8 статті 39 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації», статті 5 Закону України "Про доступ до 

публічної інформації», п.13 Модельного порядку проведення громадського 

звіту про роботу районних в місті Києві державних адміністрацій рішення 

Київської міської ради від 09.02.2017 №832/1836 «Про громадський звіт щодо 

роботи районних державних адміністрацій» та з метою забезпечення відкритості 

та публічності роботи районного органу влади підготовлено цей звіт. 

Діяльність Оболонської районної в місті Києві державної адміністраціїї 

адміністрації проводиться на принципах прозорості, підвищення ефективності 

прийнятих управлінських рішень і направлена на всебічне задоволення прав і 

свобод громадян.  

Відповідно до наданих повноважень районній державній адміністрації, 

головою і посадовими особами здійснювались заходи, спрямовані на 

організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування 

структурних підрозділів районної державної адміністрації.  

В першому півріччі 2017 року проведено 5 засідань Колегій Оболонської 

районної в місті  Києві державної адміністрації, де розглянуто 9 питань і 

напрацьовано 64 протокольних доручення. Проведено 5 апаратних нарад, де 

розглянуто 12 питань і напрацьовано 68 протокольних доручень. Проведено 6 

прямих телефонних ліній з головою Оболонської РДА, напрацьовано 21 

протокольне доручення. Проведено 23 наради голови Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації з першим заступником голови, 

заступником голови, керівником апарату, заступником керівника апарату, 

директорами комунальних підприємств з питань забезпечення життєдіяльності 

району, напрацьовано 113  протокольних доручень. 

Діяльність Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

була зосереджена на вирішення питань у різних сферах життєдіяльності.  

Основні зусилля були спрямовані на наповнення бюджетів усіх рівнів, 

на соціальний захист населення, на збереження мережі та розвиток охорони 

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

побутового обслуговування мешканців району, утримання в належному 

санітарно-технічному стані території району та її благоустрою. 

Постійно в полі зору Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації перебували питання розвитку промисловості, ринку праці, 

підприємництва, екологічної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, організації змістовного дозвілля населення тощо. 

Завдяки взаємодії адміністрації і правоохоронних органів проводилися 

практичні заходи по забезпеченню суспільного спокою, законності та 

правопорядку. 

За результатами рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві 

державних адміністрацій за перше півріччя 2017 року Оболонський район 

посів п’яте місце.  
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Характеристика району 
 
Оболонський район м.Києва розташований на північному заході міста, на 

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

Район межує з Деснянським, Дніпровським, Подільським, Святошинським 

районами. 

Чисельність населення району 321,2 тис.осіб, що становить 11% населення м.Києва. 

За основними характеристиками (територія, населення, виробничий 

потенціал) Оболонський район можна порівняти з такими промисловими 

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

Район був утворений 03.03.1975 Указом Президії Верховної Ради УРСР.  

На території району розміщено і функціонують: 

83 великих промислових підприємства, що ведуть свою виробничу 

діяльність у 10-ти галузях; 

7 науково-дослідних інститутів і установ; 

18 великих і малих автотранспортних підприємств; 

2 авіакомпанії, 2 підприємства залізничного транспорту; 

5 трамвайних,  14 тролейбусних  маршрутів, 12 автобусних  маршрутів; 

40 таксомоторних маршрутів;  

1 лінія метро; 

1 маршрут міської електрички; 

34 гаражно-будівельних кооперативи; 

20 автокооперативів по експлуатації відкритих автостоянок; 

21 підземний паркінг; 

14 відділень зв’язку; 

700 об’єктів торгівлі;  

339 закладів ресторанного господарства; 

672 об’єкти побутового обслуговування;  

11 ринків на 8023 торгових місць (площа 17,45 га); 

32 АЗС; 

10 АГЗП; 

18 закладів культури (4 дитячі музичні школи (№ 36, 37, 39, 40),1 дитяча  

художня школа № 3; 1 дитяча школа мистецтв № 5, 11 бібліотек,  

1 дитячий кінотеатр „Кадр”); 

2 Центра первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД); 

1 Консультативно-діагностичниий центр;   

123 заклади освіти (з них 71 дошкільний заклад); 

6 позашкільних закладів; 

4 спортивні школи; 

501 спортивна споруда. 
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ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА ПО ГОЛОВНОМУ 

РОЗПОРЯДНИКУ КОШТІВ ОБОЛОНСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ 

КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

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

державна адміністрація з 2011 року є головним розпорядником коштів 

бюджету міста Києва.  

Доходи 
 

Рішенням сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 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 2 173,5 млн.грн., в тому числі на І 

півріччя 2017 року – 1 068,4 млн.грн. На 01.07.2017 до бюджету м. Києва від 

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

виконано на 97,5 %. 

 

Питома вага окремих фактичних надходжень податків і зборів в 

загальній сумі надходжень за І півріччя 2017 року наступна:  

- податок та збір на доходи фізичних осіб (37%),   

- плата за землю (30%),  

- єдиний податок (19%),  

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів (5%),  

- податок на прибуток підприємств (5%), 

- інші надходження (4%) 
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Серед основних бюджетоутворюючих показників план виконано 

наступним чином: 
 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 

На 01.07.2017 виконання податку та збору на доходи фізичних осіб 

становить  – 107% (план – 360,7 млн. грн., факт – 384,4 млн. грн.). В 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по ПДФО 

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

Плата за землю 

На 01.07.2017 виконання плати за землю становить – 91% (план – 342,4 

млн. грн., факт – 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 Київської міської ради від 10.03.2016 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» встановлено 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. Серед них ПАТ АО «Галант» 

(ЄДРПОУ 01552492), ПАТ завод «Ріап» (ЄДРПОУ 05761293), ПАТ «Кібер» 

(ЄДРПОУ 05445400), ринок «Оболонь» (ЄДРПОУ 05588015) та 

«Представництво «Канделфіра Істейтс ЛТД» (ЄДРПОУ 26602771); 

- збільшення податкового боргу по платі за землю в порівнянні з початком 

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

Єдиний податок 

На 01.07.2017 виконання єдиного податку становить – 96% (план – 205,1 

млн. грн., факт – 197,6 млн. грн.). В порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року надходження по єдиному податку збільшилися на 50,6 млн. 

грн., або на 34%. 

Невиконання плану по єдиному податку пов’язано з тим, що до бюджету 

міста Києва по Оболонському району на 2017 рік запланована сума на 10% 

більше, ніж фактичні надходження єдиного податку за 2016 рік.  
 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання  

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

На 01.07.2017 виконання акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становить – 77% 

(план – 70,4 млн. грн., факт – 54,3 млн. грн.). В порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року надходження по акцизному податку з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

зменшилось на 27,0 млн. грн., або на 23%. 
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Невиконання плану по даному податку пов’язано з тим, що з 2017 року 

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) по 

коду 14021900 та акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (пальне) по коду 14031900 стали надходити до бюджету 

міста Києва минувши казначейські рахунки районів міста Києва. При цьому, 

план на 2017 рік для Оболонського району в порівнянні з фактичними 

надходженнями акцизного податку у 2016 року збільшився на 10%. 
 

Податок на прибуток підприємств 

На 01.07.2017 виконання податку на прибуток підприємств становить – 

114% (план – 44,5 млн. грн., факт – 50,8 млн. грн.). В порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року надходження по податку на прибуток підприємств 

збільшилися на 5,5 млн. грн., або на 12%. 

 

Згідно з рейтинговою оцінкою діяльності районних в місті Києві 

державних адміністрацій по темпу зростання (зменшення) доходів загального 

фонду бюджету міста Києва, до попереднього періоду на 01.07.2017 

Оболонський район зайняв 9 місце серед інших районів міста Києва, 

отримавши темп зростання – 113%. 

Темп зростання надходжень податків і зборів за перше півріччя 2017 

року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року по інших районах 

міста Києва: 
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Видатки 
 

Бюджетом міста Києва на 2017 рік по видатковій частині передбачені 

видатки загального та спеціального фондів на загальну суму 1 616,2 млн.грн., 

в т.ч. на перше півріччя 2017 року – 964,0 млн.грн.. Виконання за перше 

півріччя 2017 року становить – 741,0 млн.грн., що становить 77 % до 

уточненого плану на перше півріччя 2017 року та 163 % до виконання за 

перше півріччя 2016 року (453,4 млн.грн.), з них: 
 

Загальний фонд: 

За перше півріччя 2017 року виконання загального фонду становить –            

657,9 млн.грн., що становить 81 % до уточненого плану на перше півріччя 

2017 року (812,5 млн.грн.) та 157 % до виконання за перше півріччя 2016 року 

(417,9 млн.грн.): 

Виконання видаткової частини в розрізі галузей: 

- Освіта – виконання становить 449,4 млн.грн., що становить 76,8 % 

до уточненого плану на 1 півріччя 2017 року по галузі (585,5 млн.грн.) та           

148 % до виконання за 1 півріччя 2016 року (303,3 млн.грн.); 

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

становить 95,2 % до уточненого плану на 1 півріччя 2017 року по галузі              

(96,0 млн.грн.) та 170 % до виконання за 1 півріччя 2016 року (53,8 млн.грн.); 

- Соціальний захист та соціальне забезпечення, молодіжна політика 

– виконання становить 11,8 млн.грн., що становить 86,9 % до уточненого 

плану на 1 півріччя 2017 року по галузі (13,5 млн.грн.) та 151 % до виконання 

за           1 півріччя 2016 року (7,8 млн.грн.); 

- Культура і мистецтво - виконання становить 25,5 млн.грн., що 

становить 86,4 % до уточненого плану на 1 півріччя 2017 року по галузі               

(29,5 млн.грн.) та 148 % до виконання за 1 півріччя 2016 року (17,2 млн.грн.); 

- Фізична культура і спорт - виконання становить 4,4 млн.грн., що 

становить 60,6 % до уточненого плану на 1 півріччя 2017 року по галузі              

(7,3 млн.грн..) та 138 % до виконання за 1 півріччя 2016 року (3,2 млн.грн.); 

- Державне управління - виконання становить 30,4 млн.грн., що 

становить 91,3% до уточненого плану на 1 півріччя 2017 року по галузі            

(33,2 млн.грн.) та 156 % до виконання за 1 півріччя 2016 року (19,5 млн.грн.);  

- Житлово-комунальне господарство - виконання становить 45,1 

млн.грн., що становить 94,8 % до уточненого плану на 1 півріччя 2017 року по 

галузі (47,6 млн.грн.) та 344 % до виконання за 1 півріччя 2016 року (13,1 

млн.грн.); 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання видатків в розрізі статей виглядає наступним чином: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 440,2 млн.грн., або 83,1 % до 

уточненого плану на 1 півріччя 2017 року (529,6 млн.грн.) та 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 на 1 півріччя 2017 року (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., або 89 % до 

уточненого плану на 1 півріччя 2017 року (13,3 млн.грн.) та 213 % до 

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

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (комунальні 

підприємства, кінотеатр «Кадр», КПУЗН) – 124,3 млн.грн., що становить 95,8 

% до уточненого плану на 1 півріччя 2017 року (129,7 млн.грн.) та 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 72 % до 

уточненого плану на 1 півріччя 2017 року (2,6 млн.грн.) та 633 % до виконання 

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

- інші видатки – 6,4 млн.грн., що становить 14,7 % до уточненого 

плану на 1 півріччя 2017 року (43,6 млн.грн.) та 278 % до виконання за                                   

1 півріччя 2016 року (2,3 млн.грн.); 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 53,7 млн.грн., що 

становить 79,2 % до уточненого плану на 1 півріччя 2017 року (67,8 млн.грн.) 

та 105 % до виконання за 1 півріччя 2016 року (51,3 млн.грн.). 
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Структура видатків бюджету міста Києва по Оболонському району                                 
за 1 півріччя 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

в розрізі статей видатків

280,3

16,3 5,6 0,3

51,3 61,8

2,3

440,2

19,5 11,9 1,9

53,7

124,3

6,4

0,0
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100,0

150,0

200,0
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500,0

зарплата та 
нарахування

харчування медикаменти, 
пільгові 

медикаменти

соціальні виплати комунальні 
послуги та 

енергоносії

трансферти 
підприємствам

інші

1 півріччя 2016 року, млн.грн. 1 півріччя 2017 року, 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 –                         

30,0 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 33,4 % до  

запланованої суми на 1 півріччя 2017 року (110,1 млн.грн.) та 2,7 % 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. 

 

Бюджет участі 
 

В Оболонському районі міста Києва у 2016 році впроваджено бюджет 

участі. 

Кількість проектів, які винесено на розгляд комісії  - 48. 

Кількість проектів, що пройшли на голосування – 31. 
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В Оболонському районі м.Києва знаходяться на реалізації 5 проектів 

переможців, в тому числі по головному розпоряднику коштів: 

• Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація - 3 проекти: 

1. №183 «Вікна в школі №285. Енергоефективність та 

енергозбереження сучасної освіти (м.Київ, Оболонський район, вул.Полярна, 

буд.8В)».   

Обсяг фінансування - 998,41 тис.грн.  

На 01.07.2017 проводиться встановлення вікон у школі відповідно до 

укладеного договору Управлінням освіти Оболонської РДА та ТОВ "ВС 

СТРОЙМАСТЕР". 

2. №474 Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл 

Оболонського району (Школа №170 (вул. Північна 8); Школа №219                            

(пр-т. Оболонський 2-Б); Школа №225 (пр-т. Оболонський 9-Б); Школа №226 

(вул. Прирічна 19-Є); НВК №240 (пр-т. Героїв Сталінграда 39-Г); Школа 

№252 (вул. З.Гайдай, 10-В); Школа №20 (пр.Оболонський, 32-в). 

Обсяг фінансування – 997,08 тис.грн. 

На 01.07.2017 проведено тендерну закупівлю. Визначено переможця 

торгів ТОВ "Торговий будинок "Конрад". Проходить процес підготовки 

укладання договору. 

3. №561 «Оболонський сад (м.Київ, Героїв Дніпра)». 

Обсяг фінансування – 997,0 тис.грн. 

На 01.07.2017 розроблені та затверджені результативні показники 

бюджетної програми. Отримано  топо-геодезичну зйомку М 1:500. 

• Департамент міського благоустрою та збереження природнього 

середовища ВО КМДА   - 2 проекти:                      

1.  №327 «Очищення та облаштування озер  Пущі-Водиці». 

Обсяг фінансування – 780,3 тис.грн. 

На 01.07.2017 розроблені та затверджені результативні показники 

бюджетної програми.  

2.  №332 «Очищення та облаштування 10 джерел Пущі-Водиці». 

Обсяг фінансування – 474,3 тис.грн. 

На 01.07.2017 проведені тендерні закупівлі. Визначено переможця 

торгів ТОВ "Зелений Київ" та укладено договір на виконання робіт.   

 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ В ЧАСТИНІ ОСВОЄННЯ КОШТІВ, ДЕ ГОЛОВНИМ 

РОЗПОРЯДНИКОМ Є ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Показники Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2017 рік були затверджені розпорядженням Київської міської державної 

адміністрації від 06.01.2017 № 3. 

Згідно з цим розпорядженням Програмою передбачалось освоїти по 

Оболонському району м.Києва 101 000,0 тис.грн., в т.ч. 44 000,0 тис.грн. на 

фінансування капітальних вкладень та 57 000,0 тис.грн. на капітальні ремонти. 
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Станом на 01.07.2017 на підставі розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від 21.06.2017 № 738 та на підставі пропозицій Оболонської 

райдержадміністрації фінансування капітальних вкладень збільшилось на 

75 777,0 тис.грн., а кількість об’єктів реконструкції та капітальних ремонтів 

збільшилась із 155 до 292. Загалом за перше півріччя 2017 року по 

Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації на капітальні 

вкладення вже передбачено асигнування з міського бюджету та за рахунок 

субвенції з державного бюджету кошти в сумі 176 777,0 тис.грн., що у 2,4 рази 

більше, ніж у 2016 році та у 5,7 разів більше, ніж у 2015 році. 
 

 
На 01.07.2017 освоєно 55 165,1 тис. грн., що у 2,4 рази більше, ніж у 

першому півріччі 2016 року, а саме: 

35 367,2 тис. грн. на здійснення капітальних ремонтів; 

19 797,9 тис. грн. на проведення реконструкції об’єктів. 
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Питома вага у відсотках фінансування виділеного містом у розрізі галузей 

складає: 

- освіта - 59%;  

- житлово-комунальне господарство -  28%; 

- охорона здоров’я - 9%; 

 - інші галузі – 4%. 

 

 
По галузі «житлове господарство» за перше півріччя освоєно коштів на 

суму 11 625,5 тис. грн. До Програми економічного і соціального розвитку 

м.Києва на 2017 рік включено капітальний ремонт 13 міжквартальних 

проїздів, 10 ігрових та спортивних майданчиків, капітальний ремонт 

зливостічних мереж на 10 об’єктах, ремонт електромереж та щитових по 14 

об’єктах, сходових клітин на 2 об’єктах, ремонт інженерних  мереж на 39 

об’єктах, заміна вікон на 25 об’єктах, капітальний ремонт фасадів на 8 

об’єктах, капітальний ремонт покрівель на 20 об’єктах. 

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

капітальний ремонт на загальну суму 6 594,1 тис. грн., в тому числі на 

реконструкцію закладів охорони здоров’я 3 884,8 тис. грн., на капітальні 

ремонти 2709,3 тис. грн. 

Найбільший обсяг робіт в Оболонському районі відповідно до Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік заплановано 

виконати по галузі «освіта» 104 070,8 тис. грн., в тому числі: 

-на реконструкцію об’єктів освіти 61739,4 тис. грн., 

-на капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів 13720,0 тис. грн., 

-на капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів 26011,4 

тис.грн. та на  інші об’єкти 2600,0 тис. грн. 

Так в рамках реконструкції об’єктів освіти на даний час освоєно коштів 

на суму 17136,5 тис. грн.  
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Крім того, виконуються капітальні ремонти, які включають роботи по 

заміні вікон, ремонту дахів, внутрішніх інженерних мереж, приміщень 

закладів, огорож та інших робіт по закладах освіти загалом по 88 об’єктах. 

       
Капітальні ремонти – 2017 рік (6 місяців) 

Програми 
План                                       

(тис. грн.) Заклади 

Всього: 42 331,4 

Заміна вікон 5 150,0 
ДНЗ  668, 665, 517, 613, 611, 614;  ЗНЗ  29, 216, 

231, 232, 328, 194, 252, 285 

Харчоблоки 2 690,0 ДНЗ 263, 611;  ЗНЗ 298, 168, 232, "Оболонь" 

Капітальний 

ремонт іеженерних 

мереж  

4 365,0 
ДНЗ  607, 605 ;  ЗНЗ 9, 231, 104, 168, 232, 240, 

14, 245, 29, ШДС"Ластівка", інтернат 21 

Капітальний 

ремонт приміщень 
11 856,4 

ДОЕЦ, "Єдність", ДНЗ 598, 603, 291  ;  ЗНЗ 256, 

226, 216, 285, 18, 29, 233, 240, гім."Оболонь" 

Капітальний 

ремонт сходової 

клітини 

150,0 ДНЗ 673 

Капітальний 

ремонт 

електромереж 

100,0 ДНЗ 263  

Капітальний 

ремонт спортивних 

залів та 

допоміжних 

приміщень 

3 005,0 ЗНЗ 9, 210, "Потенціал" 

Відновлення груп  650,0 ДНЗ 603, 602 

Капітальний 

ремонт фасадів 
2 160,0 ЗНЗ  194,  170, 244 

Капітальний 

ремонт вхідних 

груп 

830,0 ЗНЗ 245, 285, 29 

Капітальний 

ремонт санвузлів 
3 815,0 

ДНЗ  662, 588, 605, 607, 609, 613, 635, 636;  ЗНЗ  

104, 14, 219, 256, 231   

Капітальний 

ремонт покрівлі 
950,0 ДНЗ 263, 607, 613, 665; ЗНЗ 170             

Капітальний 

ремонт тіньових 

навісів 

770,0 ДНЗ 663, 664, 144,   

Капітальний 

ремонт ігрових 

майданчиків 

1 150,0 ДНЗ 665, 673, 603; ЗНЗ 20 

Капітальний 

ремонт спортивних 

майданчиків 

2 300,0 ЗНЗ 219, 16, ШДС"Турбота" 

 

Станом на 01.07.2017 виконано робіт на суму 20 169, 0 тис. грн., або 

47,6% від запланованого. 
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Програмою в частині капіталовкладень передбачено асигнування в сумі   

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

 
Реконструкція закладів освіти у 2015-2016 роках та за І півріччя 2017 року 

Рік виконання 2015 рік 2016 рік І півріччя 2017 року 

№ 

п/

п 

Вид робіт, 

заклади 

План                                       

(тис. 

грн.) 

Виконано                                            

(тис. 

грн.) 

% 

виконання 

План                                       

(тис. 

грн.) 

Виконан

о                                            

(тис. 

грн.) 

% 

викона

ння 

План                                       

(тис. 

грн.) 

Виконано                                            

(тис. 

грн.) 

%  

вико-

нання 

1 
Реконструкція 

ДНЗ 193 
- - - 7 715,9 6 898,7 89,4 1 800,0 - - 

2 
Реконструкція 

ДНЗ  260 
- - - 3 813,5 3 410,5 89,4 5 000,0 1 042,8 20,9 

3 
Реконструкція 

ДНЗ  585 
3 262,6 3 242,5 99,4 4 521,5 3 020,8 66,8 4 000,0 1 682,0 42,1 

4 
Реконструкція 

ДНЗ  589 
- - - 795,0 787,0 99,0 3 295,0 - - 

5 
Реконструкція 

ДНЗ  608 
- - - 795,0 787,1 99,0 3 295,0 - - 

6 
Реконструкція 

ДНЗ  234 
- - - - - - 100,0 - - 

7 
Реконструкція 

ДНЗ  321 
300,0 300,0 100,0 4 450,1 1 399,7 31,5 3 512,5 932,8 26,6 

8 
Реконструкція 

ДНЗ  533 
270,0 267,4 99,0 11 224,5 7 006,6 62,4 5 012,8 - - 

9 

Реконструкція 

стадіону ЗНЗ 

194,252 

- - - - - - 800,0 100,7 12,6 

10 

Реконструкція   

утепл.фасаду  

ЗНЗ  16 

- - - 4 919,7 3 479,3 70,7 - - - 

11 
Реконструкція 

ДНЗ 436 
297,6 297,5 100,0 3 639,8 - - 3 500,0 - - 

12 
Реконструкція 

ЗНЗ 211 
401,3 401,3 100,0 50,0 - - 2 683,5 2,9 0,1 

13 
Реконструкція 

гім.-інт.299 
799,7 799,7 100,0 3 000,0 - - 19 199,3 1 300,0 6,8 

14 
Реконструкція 

стадіону ЗНЗ 170 
- - - - - - 400,0 - - 

15 
Реконструкція 

стадіону ЗНЗ 231 
- - - 860,0 - - - - - 

Всього: 5 331,2 5 308,4 99,6 45 785,0 26 789,7 58,5 52 598,1 5 061,2 9,6 

 

З 01.01.2017 розпочато виконання усіх програм, а саме: 
Назва програми Передбачено 

фінансування у 2017 році 

(тис.грн.) 

Виконання програми  

на 01.07.2017 

Заміна вікон 5 150,0 Роботи виконано у 14 

закладах (70%) 

Підготовка до роботи в 

осінньо-зимовий період 

14 818,4 42,4  % виконання 
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Підготовка до нового 

2017-2018 н.р. 

31 204,2 19%  виконання 

 

Придбання 

комп’ютерної техніки 

8,0 100% 

 

Відновлення груп у 

ДНЗ 

650,0 Роботи ведуться 

 

Дріб’язок на побутові 

потреби 

6 225,0 59 % виконання 

 

Придбання меблів 2 941,4 97% виконання 

 

Оформлення права 

користування 

земельною ділянкою у 

навчальних закладах 

10 764,2 Договір від 09.06.2017 р. 

Роботи ведуться 

Центром державного 

земельного кадастру  

 

Заміна ламп на 

енергозберігаючі Led 

10 757,0 

 

Тендер -19.07.2017 року 

 

Відновлення групових приміщень в дошкільних навчальних закладах 
 

Мережа дошкільної освіти Оболонського району складає 71 заклад: 

57 Комунальної форми власності 

3 Відомчого підпорядкування (СБУ)- №750, 788, 3. 

7 Приватні («Матусина школа», «Лелека», НВК «Клевер Кідс», НВК 

«Всезнайко», «Центр розвитку дитини», «Міжнародна британська 

школа», «Міжнародна французька школа». 

4 2 школи – дитячі садки, 1-приватна, 1 НВК «Перша Ластівка». 

 

У зазначених закладах на 01.05.2017 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, а саме: 

 Діти громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 Діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською 

катастрофою 

 Діти військовослужбовців Національної гвардії України 

 Діти військовослужбовців 

 Діти киян-учасників АТО 

 Діти, які мають статус тимчасово переміщеної особи. 

В районі на 2017-2018 навчальний рік зареєстровано 6 987 дітей. 

Усі ДНЗ укомплектовані відповідно до віку дітей. На 100 місць у ДНЗ     

комунальної форми власності знаходиться 116 дітей (у 2015 році – 123 

дитини). 



 17 

Є ДНЗ, в яких перевантажені групи від 25 до 35 дітей, особливо там, де 

ведеться інтенсивне будівництво (12, 13, 14 мікрорайони). 

З метою збільшення місць у функціонуючих ДНЗ звільняються 

приміщення від орендарів та проводиться ремонт аварійних приміщень. 
 

Відновлення групових приміщень 2015-2016 н.р. 

 № ДНЗ Кількість груп Кількість місць Дата відкриття 

523 1 20 + 

135 1 20 + 

665 1 20 + 

581 2 40 + 

804 3 60 + 

527 1 20 + 

663 1 20 + 

193 1 20 + 

664 1 20 + 

662 1 20 + 

533 1 20 + 

606 2 40 + 

Всього: 16 320  

Відновлення групових приміщень 2016-2017 н.р. 

602 1 20 Вересень 2017 

603 1 20 Вересень 2017 

585 1 20 Серпень 2017 

598 5 100 Грудень 2017 

673 5 100 Вересень 2017 

280 2 40 Вересень 2017 

593 12 240 Листопад 2017 

Всього: 27 540  

Всього протягом 3-х років відновлено (з урахуванням кінця 2017 

року) 43 групи на 860 місць. 
                        

Загалом за рейтинговим показником освоєння капітальних вкладень та 

робіт з капітальних ремонтів за результатами першого півріччя 2017 року 

Оболонський район посів 4 місце.  

Слід зазначити також, що в поточному році суттєво збільшилась 

кількість та обсяг фінансування на проведення проектних робіт по об’єктах 

різного призначення. На даний час розпорядниками коштів по галузях 

виконується 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’єктах, що дозволить планомірно нарощувати в 2018-2019 роках обсяги 

капітального будівництва. 
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ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

 

На сьогодні Оболонський район продовжує залишатись одним із 

розвинених промислових комплексів м. Києва. Це 83 великі промислові 

підприємства (з них три – державних: ДП «Завод «Генератор», ПАТ «Завод 

«Маяк», ДП «Київська офсетна фабрика»), які здійснюють свою виробничу 

діяльність у 10-ти галузях. 

За січень-травень 2017 року промисловими підприємствами району 

реалізовано товарної продукції на суму 3033045,2 тис.грн (за січень-травень 

2016 року – 2345981,7 тис.грн.). Зростання на 29% відбулося в основному за 

рахунок здорожчання сировини, матеріалів та енергоносіїв, що позначилось на 

цінах виробників. 

 

Обсяги реалізованої 

промислової продукції, 
тис.грн.

2345981,7
3033045,2

5 міс. 2016 р. 5 міс. 2017 р.
 

 

Питома вага району в загальному обсязі реалізованої промислової 

продукції по м. Києву з початку поточного року становить 4,1%, що відповідає 

шостому місцю в загальноміському заліку. 

За межі України за січень-травень 2017 року підприємствами району 

реалізовано промислової продукції на загальну суму 444780,2 тис.грн. Частка 

обсягів реалізації за межі України в загальних обсягах реалізації по 

промисловому комплексу району становила 14,7%. Відповідно, в межах 

України було реалізовано товарної продукції на суму 2588265,0 тис.грн, або 

85,3% від загальних обсягів реалізації.  

Провідною галуззю 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%. 
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Галузева структура промисловості, %

 
 

Обсяг реалізації на 1 особу за січень-травень 2017 р. складає 9452,6 грн. 

проти 7311,4 грн. у відповідному періоді 2016 року; на одного працюючого – 

335402,5 грн.  

Середня чисельність працівників промислової діяльності по району  у 

травні 2017 року становила 9043 особи. Найбільше працюючих – на ПАТ 

«Оболонь» - 2009 осіб.  

Підприємства нашого району постійно приймають участь у виставкових 

заходах, конференціях, круглих столах, семінарах. 

Однією із найвидатніших подій цього року, в рамках святкування Дня 

Києва, було проведення 25 травня в приміщенні Виставкового центру 

«КиївЕкспоПлаза» виставки-презентації промислової продукції київських 

виробників «Зроблено в Києві». Оболонський район на виставці був 

представлений 15 промисловими підприємствами та 1 науковою установою. 

Це такі всім відомі підприємства, як ПАТ «Оболонь», ПАТ «Завод «Маяк», 

ТДВ КВО «Медапаратура», АТ «Чинбар», ПП «Ярослав», ПАТ «Макаронна 

фабрика» та інші. 

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.  
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Експозиція Київського виробничого об'єднання «Медапаратура» 

 

В рамках заходу відбулося 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 ВСТАНОВЛЕННЮ 

ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

Відділ контролю за благоустроєм та збереження природного 

середовища, відповідно до покладених на нього завдань, у І півріччі 2017 року 

здійснював в межах своєї компетенції нагляд за додержанням правил 

благоустрою території, затверджених рішенням Київської міської ради "Про 

правила благоустрою міста Києва" від 25.08.08 № 1051/1051. За І півріччя 2017 

року виявлено 2136 порушень правил благоустрою міста Києва, складено 179 

адмінпротоколів за ст.152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

Здійснено організаційні заходи щодо приведення до належного 

санітарного стану засмічених територій, та ліквідовано навали побутового 

сміття за наступними адресами:  
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прилегла територія р.Почайна, прилегла територія до затоки «Верблюд»; 

пр.Московський,26-28; відкоси біля зупинки електрички «Вишгородська»;  

вул. Резервна;  вул. Лугова. 

В березні-квітні 2017 року спільно з підприємствами, організаціями та 

установами незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування 

Оболонського району з метою приведення території району до належного 

стану було проведено толоки з благоустрою. В ході проведення заходів з 

прибирання території було ліквідовано 18 місць несанкціонованого 

накопичення сміття, зібрано та вивезено понад 17 тис.тон відходів. 

В рамках загальноміської програми «Чисте місто» для щоденного 

моніторингу стосовно утримання території району в належному стані її 

поділено та закріплено за відповідальними головними спеціалістами відділу 

контролю за благоустроєм та збереження природного середовища та 

інспекторами КП «Київблагоустрій». 

Протягом звітного періоду проводились перевірки відновлення 

благоустрою відповідно до аварійних контрольних карток та планових 

контрольних карток, виданих Департаментом міського благоустрою та 

збереження природного середовища. За 2017 рік закрито 67 аварійних 

контрольних карток  та 25 планових контрольних карток.  

Але проблемним питанням залишається несвоєчасне відновлення 

благоустрою після проведення аварійних робіт на території Оболонського 

району ПАТ «Київенерго», так, наразі, за 2015 рік -27 од., за 2016 – 130 од., 

2017-45 од. В межах наданих повноважень Оболонською районною в місті 

Києві державною адміністрацією щомісячно направляються листи з повним 

переліком адрес генеральному директору ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з проханням 

сприяти у вирішенні питання відновлення благоустрою після проведення 

аварійно- відновлювальних робіт на інженерних мережах ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГО» у Оболонському районі.   

Відповідно до електронної бази «Контора» Департаменту міського 

благоустрою та збереження природного середовища (КМДА) на території  

Оболонського району на сьогоднішній день, розміщено 697 тимчасових 

споруд,  із них 50 -  без дозвільної документації. 

За звітний період 2017 року, проведеною роботою, шляхом самовивозу  

власниками та силами КП "Київблагоустрій" було демонтовано 75 тимчасових 

споруд та автомобільних газових пунктів модульного типу.    
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З метою ліквідації осередків стихійної торгівлі 23 грудня 2015 року було 

укладено Меморандум про співпрацю між Національною поліцією України та 

виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), висловлюючи об’єднання зусиль щодо зміцнення громадської 

безпеки і порядку в міста Києві, підвищення ефективності протидії 

злочинності, захисту прав і свобод людини, вжиття заходів з благоустрою, 

створення умов, сприятливих для життєдіяльності киян та гостей Києва.     

Відповідно до розпорядження Оболонської райдержадміністрації від 

27.07.11 №384 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 
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необхідної дозвільної документації, відповідальності за порушення ст.160 

«Торгівля з рук у невстановлених місцях» Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, надаються рекомендації стосовно торгівлі у 

спеціально відведених для цього місцях на ринках, а також вживаються заходи 

адміністративного впливу. Відділом контролю за благоустроєм та збереження 

природного середовища за самовільне зайняття частини території об’єкта 

благоустрою на порушників за поточний період 2017 року було складено 56 

адміністративних протоколів.   

Для вирішення питання ліквідації стихійної торгівлі в Оболонському 

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

організовано та запропоновано соціальні місця для продажу товарів власного 

виробництва.  

 

СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В РАЙОНІ, 

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ  
 

Житлова галузь району наразі перебуває в стадії реформування. Всього 

житловий фонд району налічує 839 багатоквартирних житлових будинків, 143 

приватних будинки (садибної забудови) та 12 гуртожитків. Одним з напрямків 

загальнодержавної програми реформування ЖКГ є демонополізація сфери 

надання послуг з утримання житла.  

Станом на 01.07.2017 структура житлового фонду наступна: 
№ п/п Форма власності ж/ф Кількість  Форма обслуговування 

1. Комунальна власність 612 КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду» 

2. ЖБК 93 91 самообслуговування 

2 КП «Керуюча компанія» 

3. ОСББ 64 20 самообслуговування 

44 КП «Керуюча компанія» 

4. Відомчі ж/б 18 4 підприємства 

5. Ж\б збудовані за кошти 

інвесторів 

96 14 приватних товариств 

6. Гуртожитки 12 самообслуговування 

     

Обслуговування житлових будинків району та їх життєзабезпечення 

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

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського 

району», яке віднесено до сфери управління Оболонської РДА, 4 відомства  та 

14 приватних товариств. Одночасно 91 ЖБК і 20 ОСББ самостійно утримують 

свої будинки. 

Під час виконання функцій 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 
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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». При цьому, протягом звітного періоду забезпечувалось технічне 

обслуговування ліфтів, (на території району дану послугу надають 11 

спеціалізованих підприємств),  зібрано та забезпечено вивезення і утилізацію 

307 тис.м3 побутових відходів, виконано поточних ремонтів на суму 8 660,0 

тис.грн. Виконання цих заходів підтримує експлуатаційний стан будинків, 

інженерних систем в них та обладнання. Вартість утримання будинків (без 

складової на капітальні ремонти) складає несуттєву частку необхідних витрат 

домогосподарств.   

Однак житловий фонд району має поважний вік і значну зношеність. 

Характеристика району за роками забудови: 
Форма 

власності 

Рік 

забудови 

Кому-

нальна 

ОСББ ЖБК Відомча Гурто- 

житки 

Інвес- 

тиц. 

Всього 

1900-

1939- 

41      41 

1940-

1959 

44   8 1  53 

1960- 

1969 

39   8 2  49 

1970- 

1979 

280  48 2 4  334 

1980-

1989 

154 25 32  2  213 

1990-

1999 

40  13  3  56 

2000-

2010 

14 3    77 94 

2009-

2016 

 36    19 55 

Разом 612 64 93 18 12 96 895 

     

Будинки, побудовані до 1990 року, як і у всіх постсоціалістичних 

країнах,  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.  

Найбільш ємкісною фінансово є Програма економічного і соціального 

розвитку м.Києва на 2017 рік. В бюджеті міста Києва для виконання робіт в 

житловому секторі Оболонського району в поточному році передбачено  72 446,0 

тис.грн., в т.ч. по розпоряднику кошів -  Оболонська РДА – 49 421, 0 тис.грн., 

по  КП«Київбудреконструкція» - 10 800,0, КК «Київатодор» 12 225,0 тис.грн. 
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Назва головного розпорядника коштів 

Оболонська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Комунальне 

підприємство 

«Київбудреконструкція» 

Комунальна 

корпорація 

«Київавтодор» 

 

Всього 

 

Тис.грн 

% від 

загальної 

суми 

 

Тис.грн. 

% від 

загальної 

суми 

 

Тис.грн 

% від  

загальної 

суми 

 

Тис.грн. 

 

% 

49 421 68 10 800 15 12 225 17 72 446 100 

  

За І півріччя 2017 року по розпоряднику коштів Оболонська РДА та 

замовнику робіт КП ««Керуюча компанія з обслуговування ж/ф Оболонського 

району» із доведених 49 421 тис.грн. освоєно коштів в сумі 10 319,7 тис.грн. 

При цьому повністю виконано роботи на 44-х об’єктах та розпочаті 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.  

 

 

 
         Герметизація стиків, просп.Героїв Сталінграда, 36 
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Ремонт електрощитової в будинку на вул. М.Тимошенка, 3-А 

 

 

 
Ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж, у будинку на вул. Зої 

Гайдай, 7-Б 
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Ремонт електрощитової в будинку на вул. Зої Гайдай, 10 

 

 

 
Ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж у будинку на просп. 

Оболонському, 23-Б.  
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Ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж у будинку на просп. 

Оболонському, 23-Б.  

 

За напрямками виконаних робіт за січень-червень 2017 року найбільшу 

питому вагу складає капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних 

мереж холодного, гарячого водопостачання та централізованого опалення. 
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Житловий 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 

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 першому 

півріччі 2017 року заміна ліфтів 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 11 дитячих та 15 спортивних майданчиків на  суму  825,0 

тис.грн та 975,0 тис.грн. відповідно. У першому півріччі 2017 року роботи не 

виконувались.  

Замовником робіт з асфальтування внутрішньоквартальних проїздів 

визначено комунальну корпорацію «Київавтодор». В 2017 році передбачено 

виконати ремонт 26 тис.м.кв. внутрішньоквартальних проїздів на суму 

12 225,0 тис.грн.  В 2016 році виконано ремонт 35,7 тис. м.кв. 

Житлово-комунальні підприємства району приймали участь у виконанні 

заходів і інших державних та загальноміських програм.  

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

який визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з 

реалізацією прав та виконання обов’язків співвласників багатоквартирного 

будинку щодо його утримання, управління та на виконання заходів 

загальнодержавної Програми  реформування ЖКГ з метою створення 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в будинках 

комунальної власності впродовж звітного періоду проводилась системна 

роз’яснювальна робота серед жителів. Всього на 01.07.2017 в районі 

налічується 64  об’єднання, з них у 2017 році зареєстровано 3 ОСББ.   

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 3 

ОСББ та ЖБК Оболонського району. В 2017 році брали участь у конкурсі і 

перемогли 10 ЖБК і ОСББ. Передбачається виконання робіт на загальну суму 

9 322,83 тис.грн., з них 2 796,85 кошти ЖБК і ОСББ, 6 525,98 тис.грн. – кошти 

бюджету міста. 

У 2017 році міською владою запроваджено механізм співфінансування 

реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, переоснащення 

спільного майна в багатоквартирних будинках м. Києва на умовах 

співфінансування. Співвласники сплачують лише 30% вартості робіт, а 70 % 

сплачується з бюджету м. Києва. У 2017 році скористалися цією програмою  

мешканці 5-ти житлових будинків. Нажаль, незважаючи на те, що в програмі 
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можуть приймати участь мешканці всіх будинків, зазначені 5 є будинками  

ЖБК, бо їх мешканці більш організовані і відповідальні за своє житло.  

Інформація про діючі програми ремонтів систематично доводиться до 

відома мешканців району шляхом розміщення її на сайті Оболонської РДА, на 

зустрічах- семінарах за участю фахівців Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури, Фонду Держенегоефективності, Союзу промисловців і 

підприємців. 

 

Утримання автомобільних доріг  
 

Загальна протяжність автомобільних доріг на території Оболонського 

району 132,3 км, їх площа 1777,938 тис.кв.м. Балансоутримувач – комунальне 

підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» корпорації 

«Київавтодор». Для прибирання автошляхів та тротуарів від снігу в зимовий 

період останнім було задіяно 29 одиниць снігоприбиральної техніки, для 

прибирання доріг після сходження снігу та в весняно-літні місяці задіяна 

прибиральна техніка в кількості 14 од.  

Протягом звітного періоду: 

- завершено капітальний ремонт вулиці Лугової – проїзджої частини  на площі  

41,0 тис.м.кв. та тротуарів на площі 11,3 тис.м.кв. (В 2016 капітальний ремонт 

автошляхів не проводився).  
 

 
                  Капітальний ремонт, вул. Лугова 



 33 

 
                     Капітальний ремонт, вул. Лугова 

 

 
                      Капітальний ремонт, вул.Лугова 

 

- виконано поточний ремонт на площі 49,625 тис.м.кв., в т.ч. ( в 2016 році – 

46,1 тис.м.кв.) 

 Поточний (дрібний) ремонт  на площі 16,54 тис.м.кв. 

 Поточний (середній) ремонт на площі 29,615 м.кв. 
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          Середній ремонт на вулиці Йорданській 

 

 

 
          Середній ремонт на вулиці Йорданській 

 

 Поточний ремонт (установка «МАГНУМ») на площі 3,47 тис.м.кв. (При 

виконанні ремонту з використанням установки «МАГНУМ» 

застосовується технологія ямкового ремонту струйно-ін’єкційним 

методом, заснована на застосуванні в якості ремонтного матеріалу 

однорідної суміші емульсії і кам’яного матеріалу, яка під тиском 

вноситься в ділянки, що ремонтуються, і повністю заповнює їх сумішшю 

кам’яного матеріалу з бітумною емульсією. Під час укладки матеріал 

повністю ущільнюється до отримання необхідного профілю).  
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           Ліквідація ямковості дорожньою машиною «МАГНУМ» 

 

 
   Ліквідація ямковості дорожньою машиною «МАГНУМ» 

 



 36 

 
       Ліквідація ямковості дорожньою машиною «МАГНУМ» 

 

- виконано заливку тріщин в дорожному покритті протяжністю 5 687 пог.м.; 

 
                Підготовчі роботи перед заливкою тріщин 

 

 
                            Заливка тріщин, проспект Оболонський 
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- проведено фарбування: 

- Перильного огородження                                            -      508 пог.м. ; 

- Направляючого огородження                                      -   3014 пог.м. 

-Встановлено нової колесовідбійної стрічки                        -     736 пог.м. 

  на транспортних розв’язках  

-Встановлено світлоповертальних елементів (делініаторів)  

 на вул.Рибальській                                                                     - 636    

     
Монтаж делініаторів на вулиці Набережно-Рибальська   

                  

-Проведено заміну колесовідбійної стрічки на дорожне огородження типу 

«Нью-Джерсі» протяжністю 1040 пог.м. 
 

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, як таких, що мають вплив на 

стан міського середовища і правлять за місце масового відпочинку мешканців. 

По місту Києву їх площа становить понад 5000,0 га. В Оболонському районі – 

567,0 га.  Балансоутримувачем територій з зеленими насадженнями загального 

користування в нашому районі є комунальне підприємство «Управління 

зелених насаджень Оболонського району». 
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Протягом звітного періоду забезпечувалось прибирання 

підпорядкованих підприємству територій. Для підтримання належного 

санітарно-епідеміологічного стану на території Оболонського району, силами 

підприємства ліквідовуються несанкціоновані стихійні навали сміття. Вказані 

території впорядковуються, рекультивовуються з підсівом трави та побутове 

сміття вивозиться в місця утилізації. До виконання робіт залучаються не лише 

озеленювачі виробничих дільниць підприємства, а й  громадськість, зокрема, 

структурні підрозділи ОРДА, студентська молодь та громадські організації 

Проводиться робота з керівниками підприємств та організацій Оболонського 

району щодо утримання їм підпорядкованих зелених насаджень у належному 

стані. 

В теплично-парниковому господарстві вирощується квіткова продукція 

як килимових, однорічних квітів, так і вазонної продукції для влаштування 

вертикального озеленення в скверах та парках району.  

 
На відкритому ґрунті підприємства власними силами вирощується 

посадковий матеріал хвойних та декоративно-листяних кущів. 
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Станом на 30.06.2017, тільки в першому півріччі теплично-парниковим 

господарством підприємства вирощено та висаджено на балансових 

територіях підприємства понад 700 тисяч квітів однорічних в асортименті: 

бегонія вічноквітуча, агератум, петунії, сурфінії, вербена, пеларгонія, 

чорнобривці, сальвія, цинерарія, колеус, тощо. 

 
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 у 2017 році завершено ІІ чергу реконструкції 

парку відпочинку Оболонь в урочищі Наталка Оболонського району м. Києва. 

КП УЗН Оболонського району спільно із підрядними організаціями в І-му 

кварталі поточного року виконало наступні роботи: 

- Висаджено дерев хвойних та листяних порід – 98 шт. 

- Висаджено кущів хвойних та листяних порід 4009 шт. 

- Влаштовано газонів – 47697м2. 

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

- Влаштовано ФЕМових доріжок – 2188,6 м2. 

- 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. 

Для проведення підготовчих робіт з ландшафтного планування було 

переміщено понад  2 000 тонн рослинного грунту та піску. 

Також влаштовано вхідну групу з оглядовими майданчиками на 

центральну алею та територію парку, побудовано нову сучасну вбиральню, 
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облаштовано спортивний майданчик воркаут і футбольне міні-поле, 

влаштовано поливо-зрошувальну систему. Встановлені стійки для паркування 

велосипедів-самокатів є додатковим декоративним елементом оздоблення парку.  

Системи відеоспостереження, встановлені в людних місцях парку – це, 

насамперед, безпека відпочиваючих. 

 

З кожним роком серед забудови району з’являються нові сквери – зелені 

ошатні острівки. Наразі таких в районі налічується понад 50.   

Для комфортного відпочинку та рекреації мешканців району та гостей 

міста за активної участі мешканців та громади у весняно-літній період були 

проведені роботи з благоустрою та озеленення скверу між будинками на пр. 

Героїв Сталінграду, 49-Б-53 та біля будинків на вул. Героїв Дніпра, 42-Б-62 в 

Оболонському районі (алея, оз.Центральне).  
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Висаджено 59 дерев хвойних і листяних порід, кущів-219 шт. 

Влаштовано квітників 25 м2. Роботи по озелененню даного скверу на 

сьогоднішній день продовжуються.   
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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 районної в місті Києві державної адміністрації, складає 1053,10 

тис.кв.м, яка згідно делегованих районним в місті Києві державним 

адміністраціям повноважень, закріплена на праві господарського відання чи 

оперативного управління за підприємствами організаціями та установами 

району по відповідних галузях.  

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-порталах Київської міської влади, 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. 

Результати вивчення попиту та пропозиції щодо укладання договору 

направляються на розгляд постійної комісії Київради з питань власності. У 

разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і 

за рішенням Постійної комісії договір оренди укладається з заявником як з 

єдиним претендентом. Оболонською райдержадміністрацією забезпечується 

участь начальника відділу майна на засіданнях комісій Київради. 

У зв’язку із надходженням декількох заяв про намір оренди проведено 

засідання конкурсної комісії з питань передачі в оренду майна до складу якої 

входять представники депутатського корпусу, за результатами якої було 

передано в орендне користування об’єкт на конкурсній основі з використанням 

відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону 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. 

  Станом на 01.07.2017 заборгованість з орендної плати становить 1048,40 тис. 

грн, що на 602,37 тис. грн менше порівняно з початком року і становить 63,5% . 

В порівнянні з відповідним періодом минулого року заборгованість 

зменшилась на 1 475,86 млн. грн.  
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За січень – червень 2017 року погашено заборгованості з орендної плати 

на суму 344,1 тис. грн.  

За перше півріччя 

2017 року нараховано 

орендної плати у сумі 

5749,47 тис. грн та 

отримано 5950,4 тис. 

грн, що у 

співвідношенні 

становить 103,5 %. 

Слід зазначити, що 

отримана орендна плата на 200,93 тис. грн більше у порівнянні з аналогічним 

періодом 2016 року, яка становила 91,9%, 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 забезпечить координацію 

діяльності та удосконалення роботи комунальних підприємств, що 

здійснюють свою діяльність у сфері утримання та обслуговування житлового 

фонду, для вирішення спільних економічних та соціальних завдань, 

врегулювання майнових питань, створення оптимальних умов для контролю за 

вжиттям заходів, спрямованих на зменшення розмірів дебіторської та 

кредиторської заборгованості. 
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МОДЕЛЬ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР  

МІЖНАРОДНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ

ПАРТНЕР-КЛУБ

РАЙОННИЙ        

УЧНІВСЬКИЙ

ЄВРОКЛУБ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ 

НАВЧАЛЬНІ 

ЗАКЛАДИ

МІЖНАРОДНИЙ УЧНІВСЬКИЙ КЛУБ
НІМЕЧЧИНА

ЗНЗ №№ 14,239,211

ПОЛЬЩА

ЗНЗ№ № 157,225,9

ІЗРАЇЛЬ

ЗНЗ № 299

ФРАНЦІЯ

ЗНЗ № 20
ГРУЗІЯ

ЗНЗ № 168

БОЛГАРІЯ   ЗНЗ 

№ 240

МОЛДАВІЯ

ЗНЗ № 170

КИЇВСЬКИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОРИСА 

ГРІНЧЕНКА

НДУ “ІНСТИТУТ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЗМІСТУ  ОСВІТИ”

КОРЕЯ

НВК “Оболонь”

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ДЕРЖАВНИХ 

ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РАЙОНУ В 

МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 
 

Використання міської цільової програми «Зміцнення і розвиток 

міжнародних зв’язків» на 2015-2018 
 

З метою удосконалення роботи 

щодо розвитку  міжнародних 

відносин  науково-методичним 

центром управління освіти була 

розроблена  модель міжнародної 

співпраці,    яка  об'єднала:  науково-

методичний центр з   міжнародними 

громадськими  організаціями, 

представництвами та освітніми 

установами.     

 

  

Користуючись створеною моделлю, 

вже в грудні 2016 року були  укладені 

угоди про міжнародне співробітництво 

управління освіти з «Федерацією 

всесвітнього миру»; у січні 2017 року 

укладена угода з «Міжнародним Союзом 

Молоді» та   міжнародною молодіжною 

організацією «Серце до серця», а у лютому 

2017р. -  з культурним японським центром 

«САН».  

 

У лютому 2017 року була досягнута домовленість про співпрацю 

управління освіти з 

Представництвом Євросоюзу в 

Україні.  Це дало змогу  приєднатись 

до Проекту «Євроклуб», який 

фінансується Представництвом та 

впроваджується громадською 

організацією Фундація «Відкрите 

суспільство».   

 

Представництво Євросоюзу в 

Україні

Мета співпраці - формування  в 

учнівської молоді  поняття 

європейського виміру.
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Відповідно до  Моделі в поточному навчальному 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.  

Для реалізації цих 

завдань  був започаткований районний учнівський  клуб «ЄтериторіЯ», членами 

якого стали учні 7-10класів. Це представники     31 школи - всього 129 осіб.   

 

В  районі  започатковано 

управлінський пілотний проект 

міжнародного спрямування на тему: 

«Проблеми науково-методичного 

супроводу становлення особистості 

учня в процесі його соціалізації в 

сучасному світі».  

 

Для реалізації проекту  в 2017 році   

був   створений районний педагогічний 

партнер – клуб міжнародного спрямування, 

членами якого виявили бажання стати 

представники від 24 шкіл. Колегіальна 

думка і рішення членів клубу буде 

вирішальним у  створенні спільних 

міжнародних проектів, розповсюдженні 

позитивного досвіду міжнародної співпраці,  

в організації спільних міжнародних заходів. Члени партнер-клубу будуть 

допомагати у прийомі міжнародних делегацій, здійсненні методичних 

експертиз  освітянських проектів, розробляти план адаптації сучасних освітніх 

моделей, здійснювати тьюторський супровід учасників міжнародних 

конкурсів, олімпіад, змагань. Робота в педагогічному партнер-клубі    

продовжується.       

 

За ініціативою науково-методичного  

центру, за підтримки Федерації всесвітнього 

миру, досягнута домовленість про співпрацю 

партнер-клубу зі школою Сонджон м. Сеула 

(Республіка Корея). 

31 ШКОЛА  

1О6 УЧНІВ

Ю  МІ   ГЮН

м. Сеул  

(Республіка Корея) 

ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ

“Проблеми науково-методичного 

супроводу становлення особистості 

учня в процесі його соціалізації в 

сучасному світі” 

Мета:  

• - збагачення міжнародною 
практикою   управління  
навчальними закладами 
освіти;

- співставлення освітнього 
досвіду інших країн; 

- формування  нового 
мислення, нових 
компетентностей, щодо 
світосприйняття  середовища 
майбутнього.  

РОДИНА

СЛАВА

ГРОШІ

ВЛАДА
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Указом президента України 

2017 рік оголошено роком Японії в 

Україні.   

У травні 2017 року, в рамках 

співпраці з японським культурним 

Центром САН,  відбулась зустріч 

педагогічного партнер-клубу з Нобуко 

Оморі сан    Токіо (Японія).    

     

 

На сторінках районної газети 

«Дзеркало» започаткована нова рубрика  

«ДІАЛОГ В ОСВІТІ, СПІВПРАЦЯ, 

ЗМІНИ». Тут щомісячно друкуються 

статті з досвіду роботи шкіл, в тому 

числі і шкіл інших країн, які мають 

сталі успіхи в організації партнерства в 

освіті,  адже робота в міжнародних 

проектах передбачає впровадження 

інноваційних форм  роботи.   

 

Активно співпрацюють з школами різних країн світу такі навчальні 

заклади:  

 

СШ№ 16-  школа в м. Сіракузі 

(Франція)  

СШ № 20- школа в м. Аржелез 

(Франція) 

Школа № 285- школа в  м. Сан-

Рафаель (Франція)  

НВК «Оболонь» - школа в м. 

Баку (Азербайджан)  

СШ № 14-  школи в м. Піннеберг 

та м.Тюрінгія (ФРН) 

СШ № 239- м. Кляйнмахнов та м. 

Бонн (ФРН) 

 

Гімназія «Пріоритет»- школа в м.Краснік (Польща) 

СШ №211- школа м. Стокгольм (Швеція) 

НВК № 299- школа м. Бейтар(Ізраїль) 

Британська міжнародна школа- Кембріджський університет 

         Ліцей туризму- школа на Кіпрі (Греція). 

Міжнародна співпраця 

зі  школами

НВК № 
20

• школа в м.Аржелез
(Франція)

Школа

№ 285 

• школа в  м.Сан-Рафаель
(Франція) 

НВК 
“Оболонь”

• школа в м.Баку
(Азербайджан)

СШ 

№ 14

• школи в м.Піннеберг та 
м.Тюрінгія (ФРН)

СШ 

№ 239

• м. Кляйнмахнов та м.Бонн (ФРН) 

СШ 

№ 211

•школа м. Стокгольм 

(Швеція)

НВК № 
299

• школа м.Бейтар
(Ізраїль) 

Рік Японії в Україні
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Навчальні заклади району систематично беруть участь і в окремих  

міжнародних проектах та програмах:  

-ПАШ ЮНЕСКО (16, 8, 

НВК «Оболонь», 211, 

Міжнародна французька 

школа);  

Проведення  

міжнародних телемостів   

відбувається в рамках  

міжнародного спільного 

проекту за участю шкіл-

партнерів проекту ПАШ 

ЮНЕСКО «Навчання для 

майбутнього»   у НВК 

«Оболонь».  Школи-партнери:   Європейський ліцей м.Баку (Азербайджан), 

Державна гімназія  м. Талсі (Латвія), Мовна школа імені Івана Вазова 

м.Пловдів (Болгарія) та НВК «Оболонь»  працюють в спільних проектах 

 

-програма «Cambridge English Schools» 

(НВК №157,  НВК  № 143);   

 -програма «Школи-партнери 

майбутнього»(СШ №14),   

-експериментальна міжнародна освітня 

програма «Класна школа» (НВК № 143);   

-програми : « Шорашим» „Коріння”,  та  

„Толерантність”,   проект «Діалоги поколінь»,   

Міжнародний український,молдавський, білоруський, єврейський проект    

«Історія та  уроки Холокосту»  ( НВК 299). 
 

Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»            
Одним із підрозділів програми є експериментальна діяльність  

 

Відповідно до реформи галузі освіти та 

впровадження оновленого Державного 

стандарту початкової освіти в Оболонському 

районі 2 навчальних заклади, а саме: школа І-

ІІІ ступенів № 232 та ліцей туризму 

впроваджують дослідно-експериментальну 

роботу Всеукраїнського рівня на тему: 

«Початкова школа: освіта для життя ». 

Впровадження дослідно-експериментальної 

роботи  «Початкова школа: освіта для життя» спрямовано на становлення 

особистості молодшого школяра на основі самопізнання та пізнання 

оточуючого світу, узгодження власних потреб та інтересів із цінностями 

суспільства;  адаптацію освітнього процесу до вимог життя та реалізацію 

індивідуальної  освітньої траєкторії.  

Участь   міжнародних  

програмах

«Cambridge English 
Schools» 

НВК № 143, 157

«Школи-партнери 
майбутнього» 

СШ №14

Європейської 
Комісії  eTwinning 

ПСШ № 244

експериментальна 
міжнародна 

освітня програма 
«Класна школа»

НВК № 143 

« Шорашим» 
„Коріння”,  та  

„Толерантність”

«Початкова школа: освіта 

для життя»

• Всеукраїнський рівень;

• Школа І – ІІІ ступенів № 232, Ліцей
Туризму;

• спрямовано на становлення особистості 
молодшого школяра на основі  
самопізнання та пізнання оточуючого 
світу, узгодження власних потреб та 
інтересів із цінностями суспільства;  
адаптацію освітнього процесу до вимог 
життя та реалізацію індивідуальної  
освітньої траєкторії. 
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Також активно почали 

впроваджуватися інноваційні 

педагогічні проекти в навчальних 

закладах.  
Вперше у 2016-2017 н.р. на 

базі 15 загальноосвітніх 

навчальних закладах району та 4 

навчально-виховних комплексів) 

реалізується проект “Музейна 

справа” (науковий керівник – 

Стрижак О. Є., доктор технічних 

наук, директор Інституту 

обдарованої дитини НАПН 

України). Проект передбачає створення музеїв (віртуальних, шкільних тощо) 

та їх включення у цифровий музейний простір.  

         В травні 2017 року 11 загальноосвітніх навчальних закладів району було 

залучено до впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України», мета якого – впровадження в національний освітній простір системи 

пошуку, навчання і виховання академічно 

здібних та обдарованих дітей. У попередні 

роки лише 6 навчальних закладів 

працювали за проектом «Інтелект 

України». 

 

 

 

В рамках міської цільової комплексної програми «Освіта Києва» 2016-

2018 роки , затвердженої рішенням Київської міської ради від 3 березня 

2016 року № 125/125, «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 липня 2017 року № 

870/870 одним з пріоритетних напрямів діяльності управлінням освіти в 2016-

2017 навчальному  році  було забезпечення позашкільною освітою  відповідно 

до потреб часу. 

В Оболонському районі міста Києва створено та діє : 

6 позашкільних навчальних закладів:  Клуб військово-патріотичного  

виховання «Школа мужності» , Центр творчості дітей та юнацтва, Дитячий 

оздоровчо-екологічний центр,  Центр військово-патріотичного та 

фізкультурного виховання дітей та молоді «Єдність», Центр науково-технічної 

творчості молоді  «Сфера», Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді;  

4 дитячо-юнацькі спортивні школи: Спеціалізована дитячо-юнацька 

спортивна школа олімпійського резерву з  футболу «Зміна», Дитячо-юнацька 

спортивна школа №13, Комплексна  дитячо-юнацька спортивна школа №22 

«Олімп», Дитячо-юнацька спортивна школа  з боротьби дзюдо «Іппон».  
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Дані  щодо охоплення дітей гуртковою роботою 
 

 

2014
2015 2016

2017

                                           
Охоплення дітей позашкільною освітою  (ПНЗ, ДЮСШ ) 

 
З метою створення умов для здобуття позашкільної освіти дітьми та 

учнівською молоддю на базі загальноосвітніх навчальних закладах 

Оболонського району функціонує 431 гурток  та секції з  різних  видів.  

Протягом 2016-2017 навчального року вихованці позашкільних 

навчальних закладів брали участь в районних , міських та Всеукраїнських 

конкурсах та змаганнях де посіли призові місця. 

Значних успіхів у спорті здобувають вихованці  ДЮСШ № 13. 

4 и 5 лютого 2017 року в турецькому Бєлєкє відбувся III чемпіонат 

Європи з тхеквондо ВТФ серед юнаків. 

Чемпіонкою Європи у вазі до 29 кг серед дівчат стала вихованка ДЮСШ 

№13 Марія Аксьонова. 

 
                                                Юна чемпіонка Марія Аксьонова 

Рік 

Охоплено в 

ЗНЗ 

ПНЗ без 

спорту Спорт 

Всього 

охоплено 

гуртковою Всього учнів в ЗНЗ 

2014-

2015 

20209 9280 3365 32829 25248 

 

2015-

2016 

15904 9256 3344 28504 26657 

2016-

2017 

19876 9058 2232 28764 27813 
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Срібними призерами Чемпіонату Європи середи юнаків в категорії до 40 

кг -  Форостюк Матвій, до 49 кг - Шарпило Денис. 
 

20 березня 2017 року в м. Києві відбувся Всеукраїнський турнір з 

художньої гімнастики "Кубок Дерюгіної". 

Вихованка ДЮСШ №13 Предко Софія, 2003 р.н., (тренери-викладачі 

Кутненко К.М. та Піхтерьова В.О.) зайняла призове ІІ місце. 

ІІІ місце в групових вправах зайняли вихованки: 

Терновська Крістіна, Шевцова Єва, Проценко-Герман Анастасія, 

Проценко-Герман Владислава, Кузнєцова Уляна, Киричек Катерина. 

 
                              Вихованка ДЮСШ №13 Предко Софія 

 
                  Команда ДЮСШ № 13 з групових вправ. 

 

08.04.2017 дитячо-юнацька спортивна школа №13 проводила 

всеукраїнський турнір з художньої гімнастики "Весняні проліски-2017".У 

турнірі взяли участь близько 170 вихованок з різних міст України. 

Вихованки ДЮСШ №13 зайняли: І місце - 19 вихованок, ІІ місце - 13 

вихованок, ІІІ місце - 11 вихованок. 
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    Юні гімнастки ДЮСШ № 13 всеукраїнський турнір"Весняні проліски-2017". 

 

22 квітня 2017 року у столичному ТРЦ LavinaMall проходив турнір з 

баскетболу 3х3.  

Жіноча команда Центру «Єдність» в складі Катерини Забарної, Юлії 

Коноваловой, Аліни Тітаренко, Дарини Жир (тренери В.О.Воробйов, В.З. 

Лендьєл) посіла друге місце, в фіналі поступившись команді м. Полтави. 

8-9 квітня 2017 року відбувся XIV Чемпіонат України з Фунакоші 

Шотокан Карате (FSKA) в м. Черкаси, Україна, на якому учні Київського 

військово-патріотичного клубу «Школа мужності» здобули 4 золоті нагороди. 

 

 
Переможці XIV Чемпіонат України з Фунакоші Шотокан Карате  

військово-патріотичного клубу «Школа мужності» 

 

З 20 по 23 квітня 2017 року в місті Одеса відбувся чемпіонат України з 

тхеквондо (ВТФ) серед старших юнаків та дівчат (кадетів) 2003-2005 р.н. 

Вихованці ДЮСШ №13 зайняли І місце - Шарпило Денис та ІІІ місце - 

Герасименко Єлизавета.  
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                              Вихованка ДЮСШ №13 Герасименко Єлизавета 

 

Традицією загальноосвітніх навчальних закладів на початку навчального 

року стало проведення спортивно – військової  гри «Патріот», яка проводиться 

з 2011 року за підтримки Національноїї гвардії України, Оболонської  

районної  в м. Києві державної адміністрації та Оболонського  районного  в  м. 

Києві  військового  комісаріату. 

З 28 по 30 вересня 2016 року до Дня Козацтва та Дня Захисника України,    

на базі військової частини 3027  Національної Гвардії України в селі Нові 

Петрівці було проведено спортивно-військову гру «Патріот»,в якій взяли 

участь 10 команд (120 учнів) начальних закладів Оболонського району. 

Загалом протягом 2011-2017 року брали участь в змаганнях  близько 900 учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів району. 

 

 
                              Учасники спортивно-військової  гри «Патріот» 
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                             Переможці спортивно-військової  гри «Патріот» школа №245 

 

Учні навчальних закладів району брали участь в пізнавально-

патріотичному вишколі «Козак – квест» (14 команд -140 дітей). 

Для популяризації військово-патріотичного виховання та відповідно до 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді з 2009 року 

проводиться військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»).  

Пріоритетним напрямком виховної роботи є формування гармонійно 

розвиненої і національно-свідомої особистості здатної до саморозвитку, 

наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними 

якостями, родинними і патріотичними почуттями. 
У 2016-2017 н.р. всі навчальні заклади стали активними учасниками 

міського патріотичного проекту «З Україною у серці».  
2016-2017 році здійснювалося військово-патріотичне виховання у формі 

лекцій, бесід, екскурсій до музеїв військових частин, установ, вищих 

навчальних закладів, зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни, війни 

в Афганістані, ветеранами Збройних Сил України, учасниками АТО, походів 

по місцях бойової слави, участі у роботі клубів та гуртків військово-

патріотичного спрямування,  проведення різноманітних заходів приурочених 

до святкування святкових та визначних дат в історії України. 

Було організовано дні відвідування військових частин.   
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Організовано тематичні зустрічі з бойовим складом військових частин та 

добровольцями АТО . 

 
                                  День українського добровольця в НВК «Потенціал» 

            

На виконання міської цільової програми оздоровлення та відпочинку 

дітей міста Києва на період до 2018 року, затвердженої рішенням Київської 

міської  ради від 12 лютого 2015 року № 73/938 та з метою забезпечення 

повноцінного відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, 

культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми 

під час літніх канікул на базі загальноосвітніх навчальних закладів 

Оболонського району міста Києва кожного року організовуються пришкільні 

табори з денним перебуванням дітей. 

За період 2014-2017 року в пришкільних таборах відпочила 2331 дитина. 
     

Навчальний рік Кількість таборів Кількість дітей в них 

2014-2015 7 534 

2015-2016 12 866 

2016-2017 11 931 

  

Позашкільні навчальні заклади району змінили графік роботи гуртків з 

метою максимального охоплення дітей гуртковою роботою в літній період.  

 

 
                                       Роботи дітей в центрі творчості дітей та юнацтва 
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В Центрі науково-технічної творчості молоді «Сфера», Дитячому 

оздоровчо-екологічному центрі, Центрі творчості дітей та юнацтва 

проводилася гурткова робота та виховні заходи для дітей з дитячих таборів 

відпочинку з денним перебуванням.  

     

 
                                 Вихованці сш №252 в ДОЕЦ у пошуку скарбів (піратський квест) 

 

 
                                         Робота гуртка ЦНТТМ "Сфера" 

09.06.2017 у рамках «Тижня безпеки на пляжі» для учнів табору з 

денним перебуванням «Райдуга» при сш № 244 проведено майстер-класу 

«Юний лайфгард» від лайфгардів (рятувальників) громадської організації 

«Пляжний патруль». 

 

 
                                     Проведено майстер-класу «Юний лайфгард» в сш №244  

 

16.06.2017 інспекторами патрульної поліції Берсименко Ю.В.,          

Куцевич О.Ю. для учнів провели інтерактивну бесіду-гру з правил дорожнього 

руху на тему «Знай і пам’ятай правила дорожнього руху».  
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Проведення бесіди-гри працівниками патрульної поліції з учнями 1-4 класів, які 

відвідуютьдитячій табір відпочинку з денним перебуванням «Райдуга» на базі сш № 244 

 

Дитячі табори відпочинку з денним перебуванням, які  працювали на 

базі навчальних закладів, окрім змістовного відпочинку школярів, 

здійснювали повноцінне харчування дітей та медичний нагляд. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII  управлінням праці за перше півріччя 

2017 року проведена робота по прийому громадян, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.  

На виконання Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік 

особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або 

району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509, проводиться робота щодо 

взяття на облік цих осіб та видачі їм відповідної довідки. Наразі обліковано 

16202 особи. З початку року видано первинно довідок про взяття на облік 1643 

внутрішньо переміщеним особам. Крім цього, згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.10.2014 №505 «Про надання щомісячної адресної 

допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття 

витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» в 

Оболонському районі міста Києва грошову допомогу отримують 9294 сімей.  

За перше півріччя 2017 року оформлено щомісячну адресну матеріальну 

допомогу для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей загиблих 

(померлих) киян під час проведення антитерористичної операції – 36 особам. 

Оздоровлено дітей (учасників  антитерористичної операції )  віком до 7 

років у супроводі дорослих – 34 сім’ї, 6 учасників бойових дій АТО пройшли 

психологічну реабілітацію в санаторно – курортних закладах України. 
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Відповідно до статистичних даних на 01.06.2017 сума заборгованості із 

виплати заробітної плати працівникам підприємств Оболонського району 

складає 2 млн. 501,0 тис. грн. 

До складу підприємств боржників Оболонського району м. Києва, які 

мають заборгованість з виплати заробітної плати, входять: 

№ 

П\П 
Назва боржника 

Сума 

заборгованості, 

тис.грн. 

% 

Економічно активні підприємства 

1.  ПАТ «Трест Київміськбуд-1» 318,7 12,7 

2.  ТОВ «Магістральтрансмост» 146,3 5,8 

Економічно неактивні підприємства  

3.  ДП «ЦНДІ НУ» 2 036,0 81,4 

 разом 2 501,0 100,00 

За даними управління охорони здоров’я, управління освіти та 

управління культури Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, заборгованості із виплати заробітної плати працівникам установ, 

що знаходяться в сфері їх управління, немає. 

З метою посилення контролю за погашенням заборгованості 

розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 10.02.2011 року № 64 утворена тимчасова комісія з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат в Оболонському районі міста Києва. 

В ході роботи тимчасової комісії здійснюється аналіз стану справ та 

причин виникнення проблем з погашенням заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, 

здійснюється вивчення результатів діяльності підприємств, установ та 

організацій, пов’язаної з розв’язанням зазначених проблем. 

З початку 2017 року було проведено 6 засідань тимчасової комісії з 

питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в Оболонському 

районі міста Києва. 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з 

метою реалізації повноважень щодо здійснення контролю за охороною праці 

та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру 

оплатою праці, а також реалізації повноваження в галузі зайнятості населення, 

праці та заробітної плати здійснюється наступне: 

 надається консультативно-методична допомога з питань охорони праці 

підприємствам, установам та організаціям Оболонського району міста Києва, 

зокрема при реєстрації колективних договорів; 

 проводиться моніторинг та аналіз стану виробничого травматизму, 

обставин та причин виникнення нещасних випадків на підприємствах району.  

На виконання вимог чинного законодавства в управлінні праці та соціального 

захисту населення впроваджено стандартну модель надання соціальної допомоги, що 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14/parao2#o2
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базується на застосуванні єдиної технології прийому громадян і передбачає 

призначення усіх видів соціальної допомоги за однією заявою.  

З початку 2017 року на обліку в управлінні перебуває 15526 одержувачів 

державних допомог та компенсацій - нараховано на суму  102958,24  тис.грн. 

За перше півріччя 2017 року управлінням призначено: 4558 державних 

допомог та компенсацій. 

В подальшому управлінням праці та соціального захисту населення буде 

продовжуватись робота за єдиною технологією, яка забезпечує максимальну 

зручність для відвідувачів управління, скорочує час, необхідний для 

оформлення громадянами заяв про призначення усіх видів соціальної 

підтримки та  опрацювання наданих документів при прийнятті рішення.  

Заборгованості з виплат державних соціальних допомог та компенсацій немає. 

Одним із особливо важливих напрямків соціального захисту є програма, 

яку було створено для надання допомоги малозабезпеченим родинам в оплаті 

житлово-комунальних послуг. Призначення житлових субсидій проводиться 

за спрощеною системою, яка передбачає звільнення громадян від збирання 

довідок, зокрема про склад сім`ї, вартість комунальних послуг, про фактичне 

витрачання за попередній період газу, води, електричної та теплової енергії 

при наявності засобів обліку. 

В першому півріччі 2017 року 25887 домогосподарств отримували 

житлові субсидії. З закінченням опалювального сезону цим 

домогосподарствам потрібно перепризначити житлові субсидії на новий 

термін. Станом на 01.07.2017 згідно внесених змін постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.04.2017 №300 перепризначено 11728 

домогосподарствам житлових субсидій, а по 12358 домогосподарствах 

виявлені борги за житлово-комунальні послуги при наявності яких не 

можливо продовжити нарахування субсидій. У разі погашення громадянами 

заборгованості або укладення договорів реструктуризації даним 

господарствам будуть продовжені житлові субсидії. 

За перше півріччя 2017 року було видано 175 путівок для санаторно – 

курортного лікування ветеранам війни, праці та інвалідам. 

Відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 

здійснюється облік осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи в Регіональному реєстрі, призначення та перерахунки компенсацій 

та допомоги певних видів громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, проводиться оздоровлення постраждалих осіб та 

потерпілих дітей. 

Відповідно до Порядку надання щорічної грошової допомоги для 

компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам 

відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової 

компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854, 

укладено 150 трьохсторонніх угод між санаторно-курортним закладом, 

постраждалою особою та управлінням на суму  806045,20 грн. 
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За перше півріччя 2017 року оздоровлено 66 осіб та перераховано 

санаторно-курортним закладам 352678,16 грн. грошової допомоги для 

компенсації вартості путівок відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 28.12.2016 № 1029 «Про встановлення розміру грошової допомоги 

для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам 

оздоровлення та відпочинку у 2017 році». 

Управління  праці  та соціального  захисту населення і центр 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 3182,8 тис грн.;  

«Соціальне партнерство» - на виконання програми затверджено 539,9 тис.грн.  
 

Стан виконання заходів  програм 
 

Назва 

програми 

Назва заходу програми План на 

2017 рік 

(тис.грн.) 

План 

на І 

півріччя 

2017 

року 

(тис.грн.) 

Фактично 

профінан-

совано 

в І піврічі 

2017 року 

(тис.грн.) 

Кількість 

користувачів 

одержувачів 

 

 

 

 

«Турбота. 

Назустріч 

киянам» 

Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

малозабезпеченим 

верствам населення та 

киянам, які опинилися в 

складних життєвих 

обставинах 

1363,8 895,0 873,2 672 особи 

Забезпечення безоплатним 

харчуванням та 

продуктовими наборами 

малозабезпечених 

одиноких громадян та 

інших верств населення  

398,2 300,00 75,0 1500 порцій  

обідів 

Організація громадських 

робіт. Оплата за виконані 

роботи залучених безробіт-

них та інших категорій 

робіт для участі в оплачу-

ваних громадських роботах 

47,7 47,7 2,6 35 осіб 

Надання соціальних послуг 

установами, закладами 

соціального захисту, 

створеними за рішеннями 

місцевих органів влади 

917,8 431,6 309,2 9 осіб 

користувачів 

8 штатних 

одиниць 

Надання комплексної 

соціально-психологічної 

допомоги киянам-

учасникам АТО, членам їх 

сімей та членам сімей 

загиблих(померлих), які 

брали участь в АТО 

455,3 227,7 195,1 743 особи 

Разом за програмою: 3182,8 1902,0 1455,1  
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Назва 

програми 

Назва заходу програми План на 

2017 рік 

(тис.грн.) 

План 

на І 

півріччя 

2017 

року 

(тис.грн.) 

Фактично 

профінан-

совано 

в І піврічі 

2017 року 

(тис.грн.) 

Кількість 

користувачів 

одержувачів 

«Соціальне 

партнерство

» 

Проведення загально-

міських заходів, державних 

свят та визначних дат 

60,0 50,0 31,3 3 заходи 

Фінансова підтримка 

«Червоного Хреста» 

50,00 50,00 0,00  

Фінансова підтримка 

громадським організаціям 

інвалідів  та громадян які 

постраждали в Чорно-

бильській катастрофі  

155,0 120,0 17,3 1 організація 

Фінансова підтримка 

громад організаціям 

ветеранів та осіб, які 

захищали незалежність 

суверенітет та брали участь 

в АТО  

274,9 230,0 63,2 2 організації 

 

Разом за програмою: 539,9 450 111,8  

 

В територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Оболонського району міста Києва функціонують дев’ять  

відділень: 

                 - відділення соціальної допомоги вдома (сім відділень); 

                 - відділення денного перебування; 

                 - відділення соціально - побутової  реабілітації (відділення ДЦП). 

За перше півріччя 2017 року соціальними робітниками надано одиноким 

непрацездатним громадянам 306943 заходи, що складають зміст соціальної 

послуги догляду вдома, які передбачають: 

- допомогу у веденні домашнього господарства – закупівля та доставка 

продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомога у приготуванні їжі, 

допомога у прибиранні житла, миття вікон, забезпечення супроводження; 

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів; 

- допомогу у самообслуговуванні – допомогу у вмиванні, обтиранні, 

обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні постільної білизни тощо; 

- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами – 

виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих 

у закладах охорони здоров’я; 

- психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, 

консультації психолога); 

- надання інформації з питань соціального захисту населення.  

При територіальному центрі функціонує відділення денного перебування, 

яке надає послугу соціальної адаптації, та в якому за звітний період перебувало на 

обслуговуванні 788 осіб (з них 25 осіб переміщених з тимчасової окупованої 

території України або району проведення антитерористичної операції). 
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В територіальному центрі працює відділення соціально-медичної 

реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих 

дітей з  ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки 

(денне перебування), в якому безкоштовно отримають послуги дев`ять дітей з 

церебральним паралічем. У відділенні проводять медичну реабілітацію 

(ранкова гімнастика, процедури, масаж, заняття ЛФК) та педагогічно-виховну 

роботу (ліплення, математика, мовне спілкування, малювання, віконечко в 

природу, конструювання, аплікація), психологічну роботу, логопедичну роботу.  

 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА. СТАН ІНФОРМУВАННЯ МЕШКАНЦІВ 

РАЙОНУ СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

 

Однією з передумов сталого демократичного розвитку суспільства є 

інформаційна відкритість органів державної влади. Саме відкритість влади, її 

спроможність і готовність до діалогу з громадою, різними суспільними силами 

значним чином визначають внутрішньополітичну ситуацію і в цілому 

впливають на процеси соціально-економічного розвитку.  

В Україні вже сформовано доволі розгалужену законодавчу базу щодо 

забезпечення відкритості, яка дозволяє забезпечувати доступ громадянам до 

інформації. 

До головних нормативних актів, перш за все, можна віднести 

Конституцію України, закони України “Про інформацію”, “Про доступ до 

публічної інформації”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, 

“Про телебачення та радіомовлення”, “Про звернення громадян” та інші. 

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. Так, 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 від 04 січня 2002 року № 3 «Про 

Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів 

виконавчої влади». Зокрема, розміщується: 
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- 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; 

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

для надання послуг, правила їх оформлення; 

- інформація щодо виконання бюджету;  

- інформація про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні 

кошти; 

- інформація про проведені заходи, анонси запланованих подій та 

оголошення; 

- інформація про взаємодію з громадською радою при Оболонській РДА;  

- інформація про проведення консультацій з громадськістю;  

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

державних реформ; 

- інформація про виконання державних і міських програм.  

 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація в межах 

повноважень забезпечує реалізацію державних та міських програм: «Турбота. 

Назустріч киянам на 2016-2018 роки» в частині надання соціально-

психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх родин, одноразової 

матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та киянам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечення безоплатним 

харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких, 

організації громадських робіт та оплати за виконані роботи, програм 

«Соціальне партнерство», «Діти. Сім'я. Столиця», «Молодь та спорт столиці», 

«Здоров’я киян» програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції, програма 

оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, програма «Сприяння розвитку 

громадянського суспільства у м. Києві» та інші.  

Завдання районної влади не тільки забезпечувати виконання заходів 

щодо реалізації програм, а й інформувати про це громаду. Розділи «Звітність», 

«Бюджет», «Структурні підрозділи» на сайті адміністрації регулярно 

наповнюються звітними матеріалами. За результатами проведення апаратних 

нарад та засідань Колегії Оболонської райдержадміністрації звіти про роботу, 

підготовлені структурними підрозділами, обов’язково висвітлюються на сайті. 

Про заходи, спрямовані на реалізацію завдань Уряду та міської влади 

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

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. 
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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. Голова Оболонської райдержадміністрації, як і керівники 

структурних підрозділів, надають коментарі представникам засобів масової 

інформації, беруть 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, 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» («Наталка») в урочищі затоки 

Дніпра «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. 

Інформаційне забезпечення системи зв’язків з громадськістю місцевими 

органами виконавчої влади дає змогу формувати дієвий механізм вирішення 

багатьох проблем, що виникають у стосунках між інститутами держави та 

громадянського суспільства, і, насамперед, подолати відчуженість між 

громадськістю та районною владою. 

 

СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН,  

ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ 

Станом на 01.07.2017 на квартирному обліку в держадміністрації району 

перебуває  5555 сімей (станом на 01.07.2016 було – 5383 сім’ї), серед яких: 

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

 

Станом на Всього Загальний 

список 

 

Першочерговий 

список 

Позачерговий 

список 

І півріччя 2015 року 5212 2532 21166 514 
І півріччя 2016 року 5383 2628 2277 517 

І півріччя 2017 року 5555 2655 2357 543 

 

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

8580 квартирних справ черговиків. 

Серед сімей, які перебувають на квартирному обліку, в гуртожитках 

мешкають 903 сім’ї та одиноких громадян, в службових квартирах – 67, а в 

комунальних квартирах – 591. 

Станом на 01.07.2017 на соціальному квартирному обліку перебувають 

24 сім’ї та одиноких громадян (з числа перебуваючих на квартирному обліку). 

У І півріччі 2017 року за рахунок житлової площі, виділеної 

Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) поліпшені 

житлові умови 2 черговикам квартирного обліку (у І півріччі 2016 року – 3), а 

саме: 

- інваліди війни, учасники Революції Гідності – 1 (із зняттям з 

квартирного обліку); 

- учасники бойових дій, залучені до АТО – 1 (без зняття з квартирного 

обліку). 

Видані ордери серії Б мешканцям колишніх гуртожитків на займані 

ними житлові приміщення – 5 сім’ям без зняття з квартирного обліку (у І 

півріччі 2016 року – 14). 

За І півріччя 2017 року зняті з квартирного обліку 3 сім’ї у зв’язку з 

отриманням житла за державною програмою «Доступне житло» (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 (із зняттям з квартирного обліку – 5 сімей), які перебувають на 

квартирному обліку в Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації (за І півріччя 2016 року – 4). 

За клопотаннями від організацій, установ та підприємств виключено з 

числа службових 7 квартир (за І півріччя 2016 року – 8), в яких мешкали 

7 сімей, перебуваючих на квартирному обліку за місцем проживання (з них: 

4 сім’ї зняті з квартирного обліку). До числа службових включено 2 квартири. 
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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 районній в місті Києві державній адміністрації  

виділено 7 квартир у новобудовах для забезпечення ними учасників бойових 

дій (для Афганців - 2, яких на квартирному обліку 98; учасникам АТО - 5, 

яких на квартобліку обліку 214), які будуть надаватися після присвоєння 

поштових адрес будинкам. 

 

ВЗАЄМОДІЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОБОЛОНСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ІЗ 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНИМ ТА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація тісно 

співпрацює з районними територіальними підрозділами правоохоронних 

органів, а також з Громадським формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону Оболонського району. 

 У квітні 2017 року в приміщенні Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації відбулась зустріч з начальником управління з питань 

взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та 

муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської держаної адміністрації) та з керівництвом Оболонського управління 

поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, щодо  

ефективності заходів, які застосовуються в районі для забезпечення 

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

громадських формувань з охорони громадського порядку та державного 

кордону. 

На початку 2017 року в Оболонському районі був завершений перший 

етап створення сегменту єдиної міської системи відеонагляду міста Києва. В 

межах першого етапу Оболонською районною в місті Києві державною 

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 розпочатий другий етап створення системи 

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

комунальним підприємством інформатика за сприяння Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації планується встановити ще 300 

комплексів. Станом на 01липня 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. 
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 З метою забезпечення підвищення рівня правопорядку та безпеки 

населення міста Києва, Оболонською районною в місті Києві державною 

адміністрацією у взаємодії з правоохоронними органами забезпечується 

виконання заходів  міської цільової комплексної програми профілактики та 

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

Реалізація програмних заходів має сприяти подальшому стабільному 

соціально-економічному розвитку районна та  міста в цілому. 

Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією 

постійно забезпечується участь у спільних з правоохоронними органами 

нарадах щодо стану протидії злочинності і корупції у Оболонському районі м. 

Києва.  

Крім того, представники правоохоронних органів запрошуються для 

участі на засіданнях колегії та апаратних нарадах у голови 

райдержадміністрації, з метою оперативного вирішення питань, пов’язаних з 

забезпеченням законності та правопорядку на території Оболонського району 

м. Києва. 

В Оболонському районі з правоохоронними органами тісно взаємодіють 

такі структурні підрозділи, а саме: 

 ‒ відділ контролю за благоустроєм та збереження природного 

середовища: 
Проводить спільні рейди по ліквідації осередків стихійної торгівлі з 

співробітниками Оболонського управління поліції ГУНП України в місті 

Києві; 

Проведено 28 червня 2017 року спільно з об’єднанням громадських 

формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону IV 

міжнародного науково-практичного круглого столу «Інституційний розвиток 

суспільної поліціянтності» (досвід, проблеми, рішення), присвяченого Дню 

Конституції України та 9-й річниці діяльності цивільної служби ОФГ України 

з охорони громадського порядку і державного кордону. 

Залучення працівників правоохоронних органів для забезпечення 

громадського порядку під час проведення демонтажних робіт на території 

Оболонського району міста Києва.  

‒ комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Оболонського району: 

КП УЗН Оболонського району спільно з працівниками правоохоронних 

органів провело 4 спільних рейди щодо ліквідації осередків стихійної торгівлі 

на територіях зелених зон, які підпорядковані підприємству.  

За ініціативи Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації та КП УЗН Оболонського району на території парку «Оболонь» в 

урочищі Наталка встановлені системи відео спостереження та цілодобово 

працюють охоронники, для створення умов безпечного відпочинку та 

запобігання незаконними діям та оперативного реагування на 

правопорушення. 

Також, за I півріччя поточного року, КП УЗН Оболонського району 

надало 137 приписів щодо усунення порушень благоустрою. 
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‒ відділ торгівлі та споживчого ринку: 

 Співробітники відділу торгівлі та споживчого ринку приймають участь у 

спільних рейдах та проводять обстеження об’єктів торгівлі (при надходженні 

звернень). 

Відповідно до пункту 9 Розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від 26.05.2015 № 507 «Про проведення ярмарків у місті Києві» 

залучаються правоохоронні органи для забезпечення охорони громадського 

порядку під час проведення сільськогосподарських та сезонних ярмаркових 

заходів та запобігання стихійної торгівлі біля ярмарків. 

Згідно з графіком проведення ярмарків, затвердженого заступником 

голови Київського міської державної адміністрації, напередодні проведення 

ярмаркових заходів відділом торгівлі та споживчого ринку Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації направляється факсограми до: 

‒ Оболонського управління поліції Головного управління Національної 

поліції в місті Києві; 

‒  управління патрульної поліції в місті Києві. 

На виконання пункту 11 протоколу № 2 засідання Державної 

надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) окремим Дорученням 

голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 

01.03.2017 № 104/ОД-10/17 створено комісію для обстеження місць 

ярмаркової торгівлі, агропромислових ринків та стихійних ринків на території 

Оболонського району м. Києва стосовно дотримання вимог законодавства про 

безпечність та якість харчових продуктів, до складу якої входить представник 

Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в 

місті Києві. 

При розгляді звернень громадян, у разі потреби, залучаються 

представники Оболонського управління поліції Головного управління 

Національної поліції в місті Києві для участі в роботі.  

‒ служба у справах дітей: 

Протягом I півріччя 2017 року організовано та проведено 13 

профілактичних рейдів «Діти вулиці» та 8 перевірок комп’ютерних клубів і 

розважальних закладів. 

Необхідно зазначити, що в районі проживають сім'ї, в яких діти 

опинились у складних життєвих обставинах, у зв’язку з невиконанням їх 

батьками обов’язків, щодо забезпечення дітей належних умовами проживання, 

виховання та розвитку. З такими сім'ями  службою у справах дітей, спільно з 

Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також, сектором 

ювенальної превенції відділу превенції Оболонського управління поліції 

Головного управління Національної поліції  України в місті Києві, 

проводиться спільна профілактично ‒ виховна робота.  

У разі, коли така робота не дає позитивних результатів, служба у 

справах дітей направляє клопотання до правоохоронних органів про 

притягнення батьків до адміністративної, чи кримінальної відповідальності. 

Так, протягом I півріччя складено 13 адміністративних протоколів за статтею 



 69 

184 КпаП до батьків, які злісно ухиляються від виконання батьківських 

обов’язків.  

‒ управління освіти:  

У 2016-2017 навчальному році співпраця з правоохоронними органами 

проходила в рамках право виховної  роботи з колективами загальноосвітніх 

навчальних закладів Оболонського району міста Києва та була спрямована на 

виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про охорону дитинства», «Концепції формування позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя у дітей та молоді», «Концепції громадянського 

виховання», Указу Президента «Про додаткові заходи щодо запобігання 

дитячій бездоглядності». Відповідно до листа Міністерства освіти і науки 

України від 30.09.2016 №1/9-515 «Про проведення інформаційно-освітньої 

роботи щодо запобігання поширенню тютюнопаління, наркоманії та вживання 

алкогольних напоїв серед дітей, учнівської та студентської молоді». 

Виховання правової культури у дітей є одним з головних компонентів 

профілактичної роботи з неповнолітніми, адже вони повинні більше знати не 

лише про свої права, а й обов’язки та відповідальність, яка настає при 

порушенні певних загальноприйнятих норм співіснування у суспільстві.   
       

 

 

 
      Зустріч з працівниками поліції 
 

В загальноосвітніх навчальних закладах району протягом 2016-2017 

навчального  року працівниками Оболонського районного управління юстиції, 

відділом ювенальної превенції відділу превенції Оболонського управління 

поліції Національної поліції України в місті Києві, Київською місцевою 

прокуратурою №5,  та суддями Оболонського районного суду міста Києва 

проведені лекції для учнів на теми: «Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх» та «Адміністративні правопорушення, адміністративна 

відповідальність неповнолітніх», «Діти мають не тільки права а й обов’язки». 

Всього лекціями в ІІ семестрі 2016-2017 н.р. було охоплено 160 учнів.  
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З 2010 року загальноосвітні навчальні заклади району приймають участь 

в  районному та міському етапі конкурсу юних інспекторів  «ЮІР- за безпеку 

дорожнього руху» ,  які проходять на базі  школи № 219 та КВК ЮІР. 

Переможці районного етапу - школа № 219 конкурсу юних інспекторів  

«ЮІР- за безпеку дорожнього руху»  посіли 3 командне в міському етапі. 

Ліцей № 157 став переможцем районного фестивалю КВК юних 

пожежних ім. Л.П.Телятнікова «Хай буде безпечно у кожній оселі» та прийняв 

участь в міському етапі зайнявши 3 командне місце. 

 

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 - №№ 17, 21, які знаходяться на  

проспекті Оболонському та вулиці Скляренка. Контролюється 8 інгредієнтів 

забруднюючих речовин, а саме: пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис 

азоту, фенол, аміак, формальдегід, хлористий водень, а також, важкі метали: 

залізо, кадмій, марганець, мідь, нікель, свинець, хром, цинк.  
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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 проспект С. Бандери.  

З метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами, розташованими в районі, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №302 до 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації звернулося 23 

підприємства.  

Крім того, за І півріччя 2017 року Оболонською районною в місті Києві 

державною адміністрацією опрацьовано заявки 3 підприємств щодо 

проведення державної екологічної експертизи з метою отримання висновку 

державної екологічної експертизи. 

На виконання вимог природоохоронного законодавства, підприємствами 

Оболонського району на 2017 рік заплановано ряд заходів на загальну суму 

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

обладнання та впровадження маловідходних технологій, спрямованих на 

зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище.  

Так за перше півріччя поточного року в частині охорони атмосферного 

повітря та водних ресурсів підприємствами виконано заходів на суму 1 146,2 

тис.грн, а саме: по охороні атмосферного повітря на суму - 400,5 тис.грн    

(ПАТ «Оболонь» - здійснювався контроль за джерелами викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря на суму 60,0 тис.грн, ТОВ 

«Бетон комплекс» - здійснено заміну картриджів на силосних відстійниках на 

суму 108,0 тис.грн. та розроблено матеріали на отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря – на суму 225,0 тис.грн, ПАТ 

«ЕЛПО» - виконано прочистку витяжної вентиляційної системи на суму 3,0 

тис.грн, ПАТ «Тутковський» - проведено контрольні заміри викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 1,0 тис.грн, ТОВ Завод ЗБК 

«Поліськсільбуд» виконано продувку і заміну фільтруючих картриджів до 

фільтрів SILOTOP на складі цементу на суму – 3,5 тис.грн тощо). 

В частині охорони водних ресурсів підприємства Оболонського району  

виконано заходів на суму – 745,7 тис.грн (ПАТ «Оболонь»- здійснення 

лабораторного контролю за якістю підземних вод, здійснення лабораторного 

контролю за якістю зворотних вод (контроль води на жири та СПАР), 

проведення будівельно-монтажних робіт споруд очистки дощового стоку на 

суму- 150,0 тис.грн, ПАТ «Тутковський» - прочистка каналізаційнихмереж та 

контроль за якістю стічних вод на суму – 6,2 тис.грн, ПАТ «ЕЛПО» - 

впровадження системи зворотнього водовикористання та прочистка 

каналізаційної системи на суму - 20,9 тис.грн, ТОВ «Поліськсільбуд» - 

контрольні заміри стічних вод підприємства після прочистки системи 

каналізації на загальну суму - 8,7 тис.грн, ТОВ «Бетон комплекс» - розробка 

документів на отримання дозволу на спеціальне водокористування -26,0 

тис.грн, ПАТ «Київхліб» - впроваджено заходів на загальну суму 495,0 

тис.грн, ПАТ «КПФ «Зоря» та ДП «ПК «Зоря» та Київська офсетна фабрика - 
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прочистка каналізаційної мережі та жировловлювачів, контрольні аналізи 

стічних вод після прочистки, здійснення замірів ливневих стоків на загальну 

суму – 38,9 тис.грн.)  

Стан водних ресурсів 
 

Водні об’єкти на території Оболонського району займають 1091 га, що 

складає 10% від загальної площі. На території району знаходиться 48 водних 

об’єктів, в тому числі: р. Дніпро з затоками – Волковата, Собаче гирло, 

Наталка, Верблюд, в урочищі Оболонь; 3 малі річки (Сирець, Горенка, 

Котурка); 3 струмки; 2 канали; 6 озер, 7 штучних водойм, 16 ставків, 6 джерел.  

Більшість внутрішніх водойм району використовуються в рекреаційних цілях 

– купання, рибальство, крім того води р. Дніпро, а також артезіанська вода, 

використовуються для водопостачання на питні, господарські та промислові 

потреби міста.  

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».  
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Наразі КП «ПЛЕСО» проводить моніторинг якості води згідно з 

Директивою Європейського Союзу 2006/7/ЕС, з впровадженням стандартів 

ІSО 7899 та ІSО 9308. 

Слід зазначити, що 23.06.2017 на пляжі в Пуща-Водиці відбулась 

урочиста церемонія підняття «Блакитного прапора» — міжнародної відзнаки, 

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

та вимогам.  

Блакитний прапор – це екологічний сертифікат, який видається пляжам і 

яхтовим гаваням (маринам). Програма "Блакитний прапор" була заснована в 

1985 році у Франції, в 1987 році вона стала європейською програмою. 

Зауважимо, що «Блакитний прапор» — це перша міжнародна екологічна 

нагорода, отримана Києвом, увійшовши таким чином до десятки пляжів 

України, які мають цей статус. 

Незалежне міжнародне журі оцінює якість води, комфорт та безпеку на 

пляжі, екологічний менеджмент, якість рекреаційних послуг тощо. 

Даний екологічний сертифікат видається на 1 рік. Дію статусу 

продовжують за умови подальшого дотримання суворих вимог, у тому числі 

за результатами міжнародної перевірки. Тому триває постійна робота, аби 

підтримувати пляжі як зразкові цілісні муніципальні рекреаційні комплекси. 
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Всі внутрішні водоймища складають одну водну систему, яка 

безпосередньо зв’язана з басейном р. Дніпро, який є постачальником питної 

води для м. Києва та інших регіонів. Отже, на сьогодні Оболонський район м. 

Києва має значні рекреаційні та резервні території для забезпечення 

відпочинку населення як району, так і міста в цілому.  

Для запобігання забруднення водних об’єктів району, збільшення зон 

відпочинку для населення району та міста, а також збереження природно-

заповідного фонду надавалися пропозиції щодо заходів для включення їх до 

Переліку природоохоронних заходів м. Києва. 

 

Стан зеленого господарства 
 

Загальна площа зелених насаджень району, підпорядкованих 

комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського  

району – 567,0 га. На утриманні КП УЗН Оболонського району знаходяться: 

парки культури та відпочинку – 11,92 га; парки відпочинку – 96,23 га; 

спеціалізований парк – 34,69 га; сквери – 147,51 га; проспекти, бульвари, 

бульварні зони – 49,95 га; транспортні розв’язки – 16,95 га; вулиці, провулки – 

104,65 га; впорядковані зелені насадження загального користування – 105,09 

га. Крім того, в північній частині району знаходяться лісові масиви, які є 

Державним лісовим фондом України.  

Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень 

Оболонського району міста Києва також постійно проводяться роботи з 

озеленення території району. Лісові насадження найбільш ефективно 

підтримують природний стан біосфери, сприяючи біологічному очищенню 

повітря та води.  

В Оболонському районі постійно проводиться робота з утримання в 

належному стані парків, скверів, бульварів, вулиць і т. д. з озеленення, 

догляду, охороні та захисту зелених насаджень. Постійно проводиться 

збирання та вивезення опалого листя, снігу, кронування дерев, знімаються 

сухостійні та аварійні дерева, обрізання гілок, вражених омелою. Водночас, 
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значні території потребують додаткових насаджень, особливо вздовж 

автотрас, вулиць з інтенсивним рухом транспорту, у дворах будинків.  

На території Оболонського району м. Києва знаходяться наступні 

об’єкти природо- заповідного фонду: - заказник державного значення „Пуща-

Водицький лісопарк” загальною площею 350 га (статус Заказника державного 

значення наданий Колегією Державного комітету Української ССР від 

26.07.1972 № 22); - ландшафтний заказник місцевого значення „Пуща-

Водиця”, загальною площею 563 га, (статус заказника місцевого значення 

надано рішенням Київради від 24.10.2002 № 96/256); - Межигірсько-Пуща–

Водицький лісовий заказник місцевого значення, загальною площею 1987 га 

(статус заказника місцевого значення наданий рішенням сесії Київради від 

27.10.2005 № 255/3716). Слід зазначити, що згідно з рішенням КМР від 

10.11.2016 № 354/1358 «Про збільшення території лісового заказника 

місцевого значення «Межигірсько-Пуща-Водицький» територію збільшено - 

2139,2 га; - іхтіолого-ботанічний заказник місцевого значення озеро „Вербне” 

– загальна площа 31 га (статус заказника місцевого значення надано рішенням 

Київради від 17.02.1994 № 14); - лісовий заказник місцевого значення 

«Межигірське» (статус надано рішенням виконкомів міської і обласної рад від 

10.04.1978 №522/173); - ботанічна пам’ятка природи місцевого значення – 

віковий дуб «Бай-Бай» (Статус надано розпорядженням Київської міської 

державної адміністрації від 10.07.1997 №1628); - ботанічна пам’ятка природи 

місцевого значення – колекція лісовода Вінтера (Статус надано 

розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 10.07.1997 

№1628); - ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Царський дуб» 

(Статус надано рішенням Київради від 01.12.2011 №730/6966); - Ботанічна 

пам’ятка природи місцевого значення «Куренівські тополі» (Статус надано 

рішенням Київради від 21.02.2013 №15/9072).  

Крім того, щоденно виконуються роботи по санітарному прибиранню 

зеленої частини району, пішохідних доріжок та інших елементів благоустрою, 

очищення території від випадкового сміття, ліквідовуються несанкціоновані 

стихійні навали сміття. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ЯРМАРКІВ У МЕЖАХ РАЙОНУ 

 
Продовольчі ярмарки з продажу продуктів харчування проводяться за 

дорученням Уряду України, відповідного розпорядження Київської міської 

державної адміністрації від 26.05.2015 №507 «Про проведення ярмарків у місті 

Києві» та згідно графіку, затвердженого заступником голови Київської міської 

державної адміністрації на прохання мешканців району в місцях найбільшого 

проживання населення,  для зручності людей похилого віку, інвалідів, яким 

важко громадським транспортом доїхати до ринку чи супермаркету, або йти 

пішки.  
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Згідно з зазначеним вище розпорядженням, при складанні графіків 

проведення ярмаркових заходів враховується наявність під’їзних шляхів і змога 

перекриття дорожнього руху. 

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 проводяться вже понад 10 років за наступними адресами:  

 

щосуботи: 
- пр. Оболонський, 21-43: 

 
Черкаська область, Жашківський район продукція власного господарства 
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Волинська область                                  м. Київ «Дніпровськаплодобаза» 

«Курка-Чабатурка» 

 

 
Київська область ТОВ «Ясен Світ»                    Київська область, м. Васильків 

 

 

 
м. Черкаси                                                 Закарпатська область 
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- вул. Йорданська, 1-9 (Лайоша Гавро): 

 
Харківська область                                                    приватна пасіка Сумська область 

ЗАТ «Комплекс «Безлюдівський м’ясокомбінат»  

 

 
Житомирська область, приватна перепелина ферма «Миколай» 
 

 
          Київська область, Макарівський район              Київська область, Броварський район 

          «Яблунівські гриби»                                             с. Лєточкі «Молочна компанія» 
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    Київська область, Броварський район                 Чернігівська область, молокопродукти 

                                 

                
                Закарпатська область 
 

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

 
      Вінницький завод фруктових                            м. Київ, ТОВ «Деліані» (печиво) 

      концентратів «Солодка мрія» 
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м. Черкаси                                      Полтавська область, м. Лубни 

т/м  «Миколина Смакота»            т/м «Гармонія» 

 

             
            Київська область                        Київська область, Києво-Святошинський район 

            Броварський район 

            (домашні соління) 

 

у неділю: 

- вул. Дніпроводська, 13/1 (у неділю «селище «Водогін»). 

 

            
                     «Білоруська продукція» -сири, ковбаси 
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Київська область,                                                м. Київ, приватна пекарня 

Києво-Святошинський район 

«Петропавлвські ковбаси»  

 

Крім того, в районі проводяться сезонні ярмарки: 

щочетверга: вул. Північна, 48-54;  
 

 
   Кропивницька область                         Рівненська область 

   приватна пасіка                                     

 

по п’ятницях:  

вул. Федора Максименка, 14-16 (смт «Пуща-Водиця»): 

 
Київська область                                          Чернігівська область 

Броварський район                                       приватна птахофабрика 
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         Київська область                                        Полтавська область 

         приватний підприємець                             ТОВ «Супой» 
 

Так, з початку 2017 року: 

- проведено 50 продовольчих ярмарків, що в порівнянні з І півріччям 

2016 року складає 113,6%  

І півріччя 2016 І півріччя 2017

44
50

Кількість продовольчих ярмарків

 
- взяли участь 4 031 учасників, що в порівнянні з І півріччям 2016 року  

складає 146,7%  

І півріччя 2016 І півріччя 2017

2748

4031

Кількість учасників продовольчих ярмарків
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- реалізовано 9 351,1 тонн продукції, що в порівнянні з І півріччям 2016 

року складає 319,7% 

І півріччя 2016 І півріччя 2017

2925

9351

Реалізовано продукції (тон)

 
У зв’язку з підвищенням температури повітря Головним Управлінням 

Держпродспоживслужби в м. Києві рекомендовано здійснювати 

транспортування, зберігання та реалізацію продуктів харчування, що швидко 

псуються в холодильному обладнанні підключеному до елементів живлення. 

Підключення холодильного обладнання до мобільних генераторів 

створить незручності для мешканців прилеглих до ярмарку будинків, 

порушуючи вимоги чинного законодавства щодо дотримання тиші у вранішні 

години.  

При опитуванні торгуючих на ярмарках стосовно придбання 

холодильних вітрин із застосуванням безшумових генераторів встановлено, 

що придбати зазначене обладнання селяни та підприємці малого бізнесу 

фінансово не можуть. 

Залучення  на ярмарки реалізаторів виключно з продажу меду, круп, 

хліба, хлібобулочних та сухарно-бубликових виробів є недоцільним і 

негативно впливає на відношення до ярмаркових заходів від населення.  

На підставі викладеного вище та враховуючи рекомендації Головного 

Управління Держпродспоживслужби в  м. Києві щодо дотримання 

температурних режимів (не  більше +6 градусів) при транспортуванні, 

зберіганні та реалізації продуктів харчування, що швидко псуються, з метою 

недопущення спалахів гострих кишкових захворювань і харчових отруєнь 

серед населення Оболонською районною в місті Києві державною 

адміністрацією тимчасово призупинено проведення ярмаркових заходів на 

літній період з 01 червня 2017 року. 

 

Обслуговування населення у сфері споживчого ринку на території 

Оболонського району здійснюють: 

- 700 стаціонарних магазинів по продажу продовольчих та 

       непродовольчих товарів;  

-   10 торговельних та торговельно-розважальних центрів; 
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-  339 підприємств ресторанного господарства; 

-  672 об’єкти побутового обслуговування; 

-    11 підприємств ринкової мережі; 

-            15 лотків для дрібнороздрібної торгівлі плодоовочевою 

продукцією та баштанними культурами (адреси розміщення затверджені 

розпорядженням Київської міської державної адміністрації); 

-            18 кіосків ПАТ «Київхліб». 

Відкриття сучасних прогресивних закладів торгівлі, адаптованих до 

світових стандартів, які застосовують високотехнологічні форми 

обслуговування - торгові центри, супер-гіпермаркети, - дало можливість 

забезпечити населення району торговельними площами на 1000 осіб - більше 

ніж у 2 рази, відповідно діючих нормативів.   

Підприємства торгівлі та споживчого ринку Оболонського району м. 

Києва в достатній кількості забезпечують мешканців району продовольчими 

та непродовольчими товарами. 

 

ЗАХОДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З МЕТОЮ НАЛЕЖНОГО 

ПРОВЕДЕННЯ ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ В МЕЖАХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ  

 

Підготовка господарства району здійснюється у відповідності до чинних 

законодавчих та нормативних актів. По закінченню опалювального сезону 

2016-2017 років, за участю представників житлових підприємств, ПАТ 

«Київенерго», закладів соціальної сфери району був проведений 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 пошкодженими циркуляційними 

трубопроводами або через вихід з ладу 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 приймалась. Разом з тим, треба відмітити, що завдяки 

зусиллям РТМ «Поділ» в першому півріччі 2017 року все ж було 

відновлено циркуляцію в 128 будинках. Одночасно, відповідним 

розпорядженням КМДА міському КП «Група впровадження проекту» 

передбачені кошти по статті «Капітальний ремонт інженерних мереж» 

на заміну циркуляційних насосів в теплових пунктах», в числі інших і на 

7 об’єктах Оболонського району. 
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 Суттєве зростання вартості послуг з центрального опалення призвело до 

збільшення вдвоє в порівняні з попереднім роком звернень мешканців 

на некоректні нарахування за централізоване опалення. Тарифи на 

централізоване опалення і гаряче водопостачання в Києві є 

регульованими та встановлюються національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП). То ж, отримавши платіжки з такими великими сумами, 

споживач правомірно хоче вчасно  отримати і послугу належної якості. 

Наразі, по кожному із підрозділів розроблені плани заходів з підготовки 

до зими, які затверджені розпорядженням Обоонської РДА. Контроль за їх 

виконанням здійснює районний штаб, склад якого теж затверджено 

зазначеним розпорядженням. На даний час відповідальними працівниками 

житлових підприємств разом з ПАТ «Київенерго» проводиться обстеження 

житлових будинків на предмет відповідності вимогам нормативних 

документів стану систем теплопостачання в будинках та забезпечення 

збереження тепла в них. Обстеження 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 їх 

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.      

Теплопостачання житлових будинків та об’єктів соціально-культурного 

призначення здійснюється від ТЕЦ – 6 та СТ - 2 по теплових магістральних та 

розподільчих мережах через 219 бойлерних  та від 17 котелень. 

Щорічно, згідно з Правилами підготовки теплових господарств до 

опалювального сезону, підрозділами ПАТ «Київенерго» проводяться 

гідравлічні випробування теплових магістральних та розподільчих мереж. З 

незалежних від районних підрозділів причин, погоджений КМДА графік 

випробувань не виконаний. На сьогодні проведені випробування тепломереж 

від 9-ти котелень. При цьому виявлено 50 пошкоджень.   

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

По галузі «Охорона здоров’я» виконуються наступні міські цільові 

програми: 

Комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 

роки. 

Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 

2017-2021 роки. 

Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки. 

Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2017-2019 роки. 
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Адміністрація закладів охорони здоров’я, підпорядкованих управлінню 

охорони здоров’я Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

усвідомлює, що популяризація культури здоров’я серед молоді – невід’ємна 

частина способу життя і поведінки людини, котра визначається соціально-

економічними і культурними факторами, залежить від організації фізичного 

виховання, морфо-функціональних особливостей організму, типу нервової 

системи, кількості вільного часу, мотивації до занять, доступності споруд та 

місць відпочинку та є ефективним засобом профілактики захворювань, 

зміцнення здоров’я і гармонійного розвитку особистості. 

Медичними працівниками закладів охорони здоров’я, підпорядкованих 

управлінню охорони здоров’я Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, забезпечено проведення інформаційно-просвітницьких заходів з 

метою популяризації серед дітей та молоді здорового способу життя, занять 

фізичною культурою та спортом, досягнень видатних українських 

спортсменів, утвердження патріотизму, формування здорового способу життя, 

виховання відповідального відношення до свого здоров’я, підвищення медико-

санітарної культури, а також проведення профілактичних заходів щодо 

шкідливості впливу наркотичних засобів, психотропних речовин та пияцтва на 

дитячий організм, у тому числі забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції та 

СНІДу у дитячому та молодіжному середовищі. 

Лікарями-спеціалістами закладів охорони здоров’я, підпорядкованих 

управлінню охорони здоров'я Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, постійно проводиться санітарно-просвітницька робота серед 

батьків дітей, спрямована на формування у дітей негативного ставлення до 

вживання наркотиків, алкоголю, тютюнопаління, з метою недопущення 

ризикової поведінки щодо інфікування ВІЛ. 

Лікарі-педіатри та лікарі загальної практики сімейної медицини під час 

амбулаторного прийому та викликів вдома, постійно проводять санітарно-

роз’яснювальну та роз’яснювальну роботу серед населення з формування 

здорового способу життя та проблем тютюнопаління, алкоголізму та 

наркозалежності. 

 Санітарно-просвітницька робота проводиться і в школах. За перше 

півріччя 2017 року лікарями було проведено 12 лекцій.   
 

З метою запобігання розповсюдження туберкульозу проводяться 

обов’язкові профілактичні медичні огляди груп медичного ризику серед яких 

пацієнти з професійними захворюваннями легень, хворі на цукровий діабет, 

хворі, що постійно приймають системні глюкокортикоїди та цитостатики, 

ВІЛ-інфіковані, хворі з хронічними обструктивними захворюваннями  легень 

(ХОЗЛ), хворі з пневмоніями, що багаторазово повторюються, хворі, які 

перенесли ексудативний плеврит невстановленої етіології (протягом року), 

особи, які перебувають під медичним наглядом в психоневрологічних 

закладах, особи, які перебувають під наглядом наркологічних закладів з  

хронічним алкоголізмом та з приводу наркозалежності, особи, контактні з 

хворими на туберкульоз: контакти сімейні,  професійні, пенітенціарні, СІЗО та 

обстеження людей з групи соціального ризику.  
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Згідно з Планом обстежень на 2017 рік заплановано провести 

флюорографічні та рентгенологічні обстеження 23932 особам. За перше 

півріччя 2017 року обстежено з груп медичного ризику 12018, що складає 

50,2%. За результатами обстеження виявлено туберкульоз у 19 осіб. З груп 

соціального ризику з запланованих до обстеження 1791 обстежено 910 осіб. 

   Відповідно до Плану заходів до Всеукраїнського дня боротьби із 

захворюванням на туберкульоз та «Місячника з нагоди Всеукраїнського дня 

боротьби із захворюванням на туберкульоз у 2017 році», в районі були 

встановлені пересувні флюорографи для проведення профілактичних оглядів: 

23.03.2017 - «Ринок «Оболонь» вул. Героїв Дніпра, 41 та  03.04.2017 - ринок 

біля метро «Мінська» ТОВ «Явір-95» вул.Тимошенка,14-А.  
  

З метою виконання програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-

2021 роки та припинення епідемії ВІЛ-інфекції  Оболонська районна в місті 

Києві державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю між 

Київською міською державною адміністрацією, Київським міським 

відділенням ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» та головами районних у місті 

Києві державних адміністрації від 13 липня 2016 року,  з метою забезпечення 

функціонування сталої моделі надання життєво важливих ВІЛ послуг на 

місцевому рівні для найбільш уразливих до інфікування ВІЛ груп населення та 

людей, які живуть з ВІЛ в Оболонському районі створено  робочу групу  і  

тісно налагоджена співпраця між всіма службами району. 

Початок роботи пілотного проекту «Сталість ВІЛ-послуг», направлений 

на розбудову сталої моделі надання ВІЛ-послуг з метою зменшення нових 

випадків ВІЛ-інфекції у м. Києві. Оболонський та Подільський райони є 

пілотними районами в Києві на прикладі яких буде відпрацьовуватись модель 

сталого надання ВІЛ-послуг та буде відпрацьована відповідна система 

фінансування життєво важливих послуг для найбільш уразливих до 

інфікування ВІЛ-груп населення та людей, які вже живуть з ВІЛ. 

Пілот «Сталість ВІЛ-послуг» є прикладом поєднання реформаторської 

ініціативи у сфері охорони здоров’я  з боку державного і громадського 

секторів, за підтримки Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії». 

Завдяки Проекту ми зможемо визначити об’єм послуг необхідних для 

виявлення ВІЛ – інфекції в рамках первинної медико-санітарної допомоги  та  

будемо сприяти проведенню навчання медичного персоналу первинної ланки 

на впровадження базового пакету послуг (експрес-тестування + поведінкові 

зміни + перенаправлення). 

Відпрацьовані моделі взаємодії дозволять ефективніше використовувати 

фінанси, не залежати від зовнішньої допомоги і надавати сталі  

життєвоважливі послуги. 

Медичні працівники центрів первинної медико-санітарної допомоги  

завдяки  впровадження цієї ініціативи пройшли навчання в рамках технічного 

удосконалення на циклах: «Консультування та тестування на ВІЛ з 

використанням швидких тестів» та  «Формування толерантного ставлення у 

медичних працівників до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп 

найвищого ризику». 



 88 

В медичних установах Оболонського району розроблено клінічний 

маршрут пацієнта з послуг тестування на ВІЛ – інфекцію  «ВІЛ – інфекція. 

Первинна медична допомога». 

На виконання Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції 

на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 

08.12.2016 №538/1542, та з метою розширення доступу особам хворим на 

опіоїдну залежність до замісної підтримувальної терапії в районі було 

визначено приміщення для відкриття кабінету замісної підтримувальної 

терапії (далі – ЗПТ) для терапії хворих з опіоїдною залежністю.   

З метою здійснення організаційно-правових заходів розпорядженням 

Оболонської районної в мсті Києві державної адміністрації від 29.06.2017 

№376 «Про передачу майна у оперативне управління» обране приміщення за 

адресою вул. Маршала Тимошенка, 1А закріплено на праві оперативного 

управління за комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №1» Оболонського району. 

Метою відкриття кабінету є забезпечення безперервності лікування осіб 

хворих на опіоїдну залежність. 

Наразі з метою забезпечення досягнення цільових показників прогресу у 

припиненні епідемії ВІЛ-інфекції в рамках Стратегії Фаст Трек у великих 

містах при координації Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) і 

збільшення охоплення населення тестуванням на ВІЛ-інфекцію на первинній 

ланці запроваджено тестування на ВІЛ-інфекцію швидкими тестами. Всі 

медичні працівники залучені до охоплення населення тестуванням на ВІЛ-інфекцію. 

Кінцева мета пілоту – оптимізація маршруту пацієнта на шляху від 

виявлення ВІЛ і до забезпечення подальшого лікування та доступу до всіх 

послуг і локалізувати епідемію ВІЛ/СНІДу та  впровадити  заходи з подолання 

стигми та дискримінації стосовно уразливих до ВІЛ—груп населення з боку 

надавачів послуг та підвищення гендерної чутливості місцевих громад. За 

півроку завдяки тестуванню на ВІЛ інфекцію вже виявлено 2 випадки 

захворювання. 1 пацієнт вже проходить лікування в Центрі СПІДу. 
 

30.01.2017 було підписано Меморандум про співпрацю в рамках 

пілотного проекту електронної медицини на базі Оболонського району міста 

Києва «Впровадження електронної медичної інформаційної системи 

надання медико-санітарної допомоги у Оболонському районі м. Києва». 
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Зазначений інформаційно-програмний комплекс застосовується 

лікарями та персоналом реєстраційних підрозділів (реєстратур) під час 

надання медико-санітарної допомоги у Оболонському районі  м Києва з метою 

забезпечення доступності та підвищення якості медико-санітарної допомоги 

для громадян. 

Кінцевим результатом пілотного проекту HELSI.ME є розгортання на 

базі лікувальних установ єдиної інформаційної системи для надання медико-

санітарної допомоги. 

Серед усіх працівників району була проведена широка інформаційна 

компанія щодо майбутніх змін пов’язаних з впровадженням електронної 

медичної системи, що в подальшому сприяло зменшенню опіру з боку деяких 

працівників. 

До впровадження електронної медичної системи Helsi залучені наступні 

працівники центрів: реєстратори, працівники відділу кадрів, медичні сестри, 

статистики, лікарі первинної ланки (дільничний терапевт, дільничний педіатр, 

лікар загальної практики/сімейної медицини), керівний склад. 

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

медичних закладів було створено 6 навчальних класів для проходження курсів 

комп’ютерної грамотності. 

 
Станом на 01.06.2017: 1128 працівників  пройшли тестування та були 

направлені на навчання комп’ютерній грамотності; 704 людини успішно 

закінчили навчання та отримують сертифікати. 

На сьогодні всі реєстратури Оболонського району об’єднані в один 

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

кожній реєстратурі працює консультант, який навчає співробітників 

реєстратури роботі з системою та консультує пацієнтів. 

Проводяться всі необхідні заходи щодо обладнання медичних закладів  у 

найближчий час необхідною технікою. Всі будівлі, в яких розташовані 

медичні установи, вже підключені до високошвидкісного оптоволоконного 

Інтернету, але проводяться роботи щодо модернізації мережі по будівлях, 

поверхах тощо. 

Нова система надає можливість пацієнту не виходячи з дому дізнатись 

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

В рамках реформування медичної галузі в районі 9 лютого 2017 року за 

участю заступника голови Київської міської державної адміністрації 

Поворозника М.Ю. було урочисто відкрито Централізовану диспетчерську 

пунктів невідкладної медичної допомоги.  

 
В зв’язку зі значною розгалуженістю та віддаленістю мережі 

амбулаторій Оболонського району м. Києва для обслуговування населення  

Оболонського та Мінського масивів в районі працює чотири відділення 

невідкладної медичної допомоги: 2 відділення для дорослого населення та 2 

відділення для дитячого населення.  Всього обслуговується 319 970 населення. 

Централізовану диспетчерську створено з метою впорядкування роботи 

служби невідкладної медичної допомоги в районі.  

Така диспетчерська надає змогу:  

• оптимізувати надання невідкладної медичної допомоги за рахунок 

скорочення часу приїзду для обслуговування виклику на дому; 

• здійснювати перерозподіл викликів між бригадами; 

• контролювати виконання викликів та використання транспортних   

ресурсів; 

• за рахунок цілодобового оперативного чергового планується підвищення 

якості функціонування відділень невідкладної медичної допомоги району,  їх 

взаємодія з амбулаторною мережею та центром екстреної допомоги;  

• упорядкувати прийом викликів до відділень від населення. 
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Завдяки оновленій диспетчерській, віднині у диспетчерів з’явиться 

можливість отримувати виклики за допомогою інтернету, факсу, sms-

повідомлень, що актуально для громадян з обмеженими можливостями - 

вадами мови та слуху. Крім того, впровадження сучасних технологій дасть 

можливість заощадити до 30% пального за рахунок оптимізації маршруту.  

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. 

Єдиний номер для викликів невідкладної медичної допомоги для 

дорослого або дитячого населення  в Оболонського районі (044) 35 19 103. 

Існуючі номери телефонів відділень невідкладної медичної допомоги 

для дитячого та дорослого населення району під час перехідного періоду на 

обслуговування за єдиним номером (35 19-103) зберігаються активними для 

прийому викликів від пацієнтів. 
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Також Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація 9 

березня 2017 року підписала Меморандум про співробітництво з 

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

З метою інтеграції та ефективного використання ресурсів галузі 

санаторного лікування було організовано міжгалузеву стратегію за участю 

управління охорони здоров’я та управління освіти для направлення дітлахів до 

санаторіїв «Орлятко» та «Ялинка» .  Завдяки безперервності учбового процесу 

було досягнуто цілі оздоровити якомога більшу кількість дітей не тільки в 

літній період, тому що профілактика захворювань займає важливе місце під 

час проведення запобіжних заходів в боротьбі з розповсюдженням дитячих 

хвороб. 
 

З 1 квітня 2017 року 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. 

Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони 

найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво 

знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному 

рівні. Цю інформацію лікарі доводять до відома пацієнтів. Впровадження 

програми висвітлюється і на сайті Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрацїі.  

Отримати ліки за рецептом можна в аптеках, які приймають участь в 

урядовій програмі «Доступні ліки» . Наразі 7 аптечних мереж долучилось до 

урядової програми в Оболонському районі, а саме: Комунальне підприємство 

«Фармація», ТОВ “Інтелекс», ТОВ «Аптечне об’єднання «Біокон», ТОВ 

“Аптека №1 Трансфарм», ТОВ «Фармастор», ТОВ «Людмила Фарм Ко», ТОВ 

«Родон Фарм». Три аптечні заклади, а саме  Аптека «Гормональних 

препаратів», ТОВ «Аптечка», ТОВ «Мед-сервіс» звернулися до Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації з пропозиціями про участь в 

державній програмі «Доступні ліки». ТОВ «Лекфарм» - відмовились від участі 

в державній програмі «Доступні ліки». 

За період з 01.04.2017 по 29.06.2017 (період за який сформовано звіти)  

відпущено лікарських засобів на суму – 912 666,04 грн. 
 

З 23 червня 2017 року вступив в дію пілотний проект запровадження 

державного регулювання цін на препарати інсуліну, який реалізується 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  5 березня 2014 року 

№736 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного 
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регулювання цін на препарати інсуліну», від 23 березня 2016 року №239 

«Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну».  

На базі всіх філій комунального некомерційного підприємства 

«Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району запроваджено 

виписку електронних рецептів на інсуліни відповідно постанови. Всі кабінети 

лікарів – ендокринологів забезпечені комп’ютерною технікою та доступом до 

мережі інтернет для забезпечення сталого впровадження пілотного проекту.   

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ, КУЛЬТУРИ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

В Оболонському районі функціонує Комплексна міська цільова  

Програма „Столична культура  2016- 2018”, затверджена  рішенням  Київської 

міської ради  від 14.04.2016  № 323/323.    

Мережа закладів культури налічує 6 початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів району: 4 музичні школи,  дитяча художня  

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

Централізовану бухгалтерію управління, а також  КП „Дитячий кінотеатр 

„Кадр”, якому  надаються  субсидії та поточні трансферти.      

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фінансування галузі, відповідно до кошторису  „культура і 

мистецтво”  на 2017 рік, передбачені кошти в сумі - 56 145,7 тис.грн., в.т.ч. 

школи естетичного виховання - 36 735,5 тис.грн., ЦБС - 12 196,8 тис.грн., КП 

„Дитячий кінотеатр „Кадр”-  1 611,1 тис.грн. Касові видатки за перше півріччя 

2017 року склали: 36 363,505 тис.грн, в т.ч. КП „Дитячий кінотеатр „Кадр” - 

528,0 тис.грн. 

Робота 11 бібліотек Централізованої бібліотечної системи Оболонського 

району міста Києва у І півріччі 2017 року була спрямована на подальшу 

автоматизацію та комп’ютеризацію бібліотечної діяльності. Продовжувала 

працювати створена комп’ютерна мережа: 5 Інтернет-місць в ЦПРБ                            
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ім. О.С.Пушкіна, 3 Інтернет-місця ПБ ім. Анни Ахматової та 3 Інтернет-місця 

ПБ ім. Самеда Вургуна, 3 Інтернет місця в ЦРБ ім. Аркадія Гайдара для дітей,          

2 Інтернет місця у ПБ ім. Панаса Мирного для користувачів, всього –                        

16  Інтернет місць , безкоштовно,  завдяки співпраці  з Компанією  «Тріолан» 

з 1 лютого 2016 року, терміном на 5 років для 10 бібліотек району, яка надає  

послуги доступу до мережі Інтернет за допомогою оптично-волоконного 

кабелю та WI-FI технологій. 

Користувачам надавався широкий спектр основних послуг: 

інформування про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий 

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

користування на абонементі та у читальному залі, користування електронними 

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

через міжбібліотечний абонемент (МБА) або внутрішньо-системний обмін 

(ВСО), вільна  зона Wi-Fi,  організація заходів.  

Миттєвості знакових культурно-мистецьких заходів у бібліотеках  

району:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Близько 2000 дітей та підлітків щорічно отримують початкову 

спеціалізовану мистецьку освіту в 6 навчальних закладах району. Робота 

викладачів шкіл естетичного виховання Оболонського району була 

спрямована не тільки на якісне виконання учбового плану, а й на підняття   

рівня мистецької початкової освіти, про що засвідчують участь учнів у 

міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, виставках. Учні 



 95 

шкіл естетичного виховання району приймали участь  у мистецьких конкурсах 

та фестивалях та досягли значних успіхів. Це такі конкурси, як "Об’єднаймося 

ж, брати мої!", „Традиції і сучасність”, конкурс фортепіанної музики                   

ім.О.Вериківської, „Веселкове розмаїття”, „Нові імена України”. Також 

вихованці шкіл  приймали участь у концертах Київської дитячої філармонії на  

найпрестижнішій сцені столиці – у Колонній залі Національної філармонії 

України. 

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. 

З метою створення належних умов для  культурного дозвілля мешканців 

району, з нагоди відкриття оновленого парку "Наталка" в рамках святкування 

Дня Києва, було проведено культурно-мистецький захід 27.05.2017, де  

відбулась розмаїта концертна програма за участю творчих колективів району  

та  професійних  виконавців. Також вперше на Оболоні пройшов бібліофест 

біля Оболонської РДА, який з був спрямований на популяризацію читання 

серед  різних верств  населення. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У першому 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 на виконання 

рішення  Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 „Про затвердження  

Комплексної міської цільової  Програми „Столична культура 2016- 2018”, а 

саме  розділу "Кінотеатри" додатку А  "Київ мистецький". 

Матеріально-технічна база кіно закладу поповнилась кінообладнанням  

для сучасного кінопоказу  "Крісті" у системі 2-Д і 3-Д на суму 1 249 900,0 грн., 

сучасними меблями для фойє та глядацького залу на суму 185 600,0 грн.,  

зовнішньою рекламою із підсвіткою на суму  34 259,0 грн.    
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З метою виконання капітальних ремонтів, передбачених Програмою 

економічного та соціального розвитку міста Києва на 2017 рік,  

продовжуються  капітальні ремонти  у таких закладах культури:  

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

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

-  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 для дітей ім. Саші Чекаліна для дітей : заміна системи 

опалення, електромонтажні роботи,  ремонт приміщення на суму - 450, 0 

тис.грн., всього по закладах  на загальну суму – 1 430, 0 тис.грн. 
 

Управлінням здійснювався контроль за дотриманням вимог 

підприємствами, установами та організаціями стосовно санітарно-технічного 

стану анотаційних дошок, скульптур, пам’ятних знаків, пам’яток культурної 

спадщини та прилеглої до них території.   

З метою створення сприятливих умов для задоволення туристичних 

потреб мешканців та гостей району, приділяється значна увага розвитку 

інфраструктури туризму, зокрема, розвитку рекреаційних зон, призначених 

для масового відпочинку.        

Протягом звітного періоду в Оболонському районі м. Києва 

підготовлено та проведено низку туристично-спортивних та краєзнавчих 

заходів. 

Проводилась робота по створенню електронних віртуальних мандрівок 

про Оболонський район, а саме: «Мій чудовий рідний  край» - рубрики 

«Історія однієї вулиці», «Вас вітає Оболонь!», «Храми Оболоні», «Поетично-

музична Оболонь!», «Таланти Оболоні». 

 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація і 

надалі здійснюватиме виконавчу владу на території району для збереження 

позитивної динаміки розвитку та покращення рівня життя населення. 

 
 

 


