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ВСТУПНА  ЧАСТИНА  
 

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

«Про питання організації управліннями районами в місті Києві», 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 30 вересня 2010 року №787 «Про організаційно-

правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 

09.09.2010» було утворено Оболонську районну в місті Києві державну 

адміністрацію. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

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

повноваження районних в місті Києві державних адміністрацій», районні в місті 

Києві державні адміністрації здійснюють виконавчу владу на території 

відповідного району міста Києва відповідно до Закону України "Про місцеві 

державні адміністрації", за дорученням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) реалізують повноваження, 

надані виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

інших актів законодавства або рішеннями Київської міської ради.  

Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

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

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

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

управління районних в місті Києві державних адміністрацій. 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

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

перелік окремих повноважень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), які надані виконавчому органу 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) згідно з 

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

законодавства, які доручено реалізовувати, Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

На підставі вище зазначених документів підготовлено цей звіт. 

Діяльність районної державної адміністрації проводиться на принципах 

прозорості, підвищення ефективності прийнятих управлінських рішень і 

направлена на всебічне задоволення прав і свобод громадян.  

Відповідно до наданих повноважень районній державній адміністрації, 

головою і посадовими особами здійснювались заходи, спрямовані на 

організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування 

структурних підрозділів районної державної адміністрації.  

У 2017 році проведено 11 засідань Колегій Оболонської районної в місті  

Києві державної адміністрації, де розглянуто 19 питань і напрацьовано 141 

протокольне доручення. Проведено 10 апаратних нарад, де розглянуто 23 питання 

і напрацьовано 105 протокольних доручень. Проведено 8 прямих телефонних 

ліній з головою Оболонської РДА, напрацьовано 25 протокольних доручень. 
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 У 2017 році діяльність Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації була зосереджена на вирішення питань у різних сферах життєдіяльності.  

Основні зусилля були спрямовані на наповнення бюджетів усіх рівнів, 

на соціальний захист населення, на збереження мережі та розвиток охорони 

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

побутового обслуговування мешканців району, утримання в належному 

санітарно-технічному стані території району та її благоустрою. 

Постійно в полі зору Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації перебували питання розвитку промисловості, ринку праці, 

підприємництва, екологічної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, організації змістовного дозвілля населення тощо. 

Завдяки взаємодії адміністрації і правоохоронних органів проводилися 

практичні заходи по забезпеченню суспільного спокою, законності та правопорядку. 
 

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

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

межує з Деснянським, Дніпровським, Подільським, Святошинським районами. 

Чисельність населення району 320,8 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 83 великих промислових підприємства, що 

ведуть свою виробничу діяльність у 10-ти галузях, 20 великих і малих 

автотранспортних підприємств, 14 відділень зв’язку, 703 об’єкти торгівлі, 340 

закладів ресторанного господарства, 672 об’єкти побутового обслуговування, 9 

ринків на 7724 торгових місця (площа 14,95 га),  32 АЗС, 10 АГЗП.  
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
 

Відповідно до повноважень в галузі соціально-економічного і 

культурного розвитку, планування та обліку забезпечено збалансований 

економічний та соціальний розвиток району.  

Здійснювався постійний контроль за виконанням показників соціально-

економічного розвитку району і вживалися відповідні заходи щодо 

покращення економічної ситуації. 

З метою реалізації рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 

«Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік» та 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 06.01.2017 №3 «Про Програму економічного і 

соціального розвитку м.Києва на 2017 рік», в межах функцій органу місцевого 

самоврядування, підготовлено План заходів з реалізації Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в Оболонському районі міста Києва, 

затверджений розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 02.02.2017 №50. Протягом року проводився моніторинг виконання 

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



 5 

на 2017 рік в Оболонському районі, за результатами якого надавався звіт в 

Департамент економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації по 

основних показниках - щомісячно, розгорнутий звіт - щоквартально. 

В межах повноважень організована і проведена робота по підготовці 

матеріалів щодо формування Програми економічного і соціального розвитку 

м.Києва на 2018 рік. В Київську міську державну адміністрацію надані 

показники (форми) і пропозиції від Оболонського району до проекту 

Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 рік.   

Брали участь у реалізації плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

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

На виконання окремого доручення Київського міського голови В.Кличка 

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

адміністрацій» (зі змінами та доповненнями) постійно здійснювався контроль 

та щомісячно надавалася інформація по показниках рейтингової оцінки 

діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій.  

За результатами рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві 

державних адміністрацій за 2017 рік Оболонський район посів ІІ-ІІІ місце.  
 

Фінанси 
 

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

райдержадміністрації протягом 2017 року постійно здійснювався контроль,  щодо  

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

організаціях Оболонського району всіх форм власності. На підставі казначейських 

виписок проводився щомісячний моніторинг надходжень податків і зборів до 

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

01.01.2018 виконання індикативних показників надходжень до бюджету міста 

Києва, доведених Оболонському району становить 98 %.  

Одним з факторів невиконання плану індикативних надходжень 

податків і зборів до бюджету міста Києва від підприємств та організацій 

Оболонського району є значне зростання податкового боргу протягом року..   

На 01.01.2018 податковий борг по платежах до бюджету міста Києва, а 

саме по податку з доходів фізичних осіб та по платі за землю становив 86 

680,0 тис.грн. В порівнянні з початком 2017 року (76 878,6 тис.грн.) він 

збільшився в  2 рази. Серед інших районів м. Києва по цьому показнику наш 

район зайняв  останнє 10 місце. 

ПДФО. На 01.01.2018 податковий борг становив 79 707,4 тис.грн., 

збільшившись в 1,8 раза в порівнянні з початком року (42 561,9 тис.грн.) 

Основною причиною зростання  боргу у 2017 році є несплата сум узгодженого 

податкового зобов»язання згідно податкових повідомлень - рішень з  податку 

на доходи фізичних осіб  громадянами: Прус О.А. та Прус В.А. на суму 

35 274,9 тис.грн.; Чумак А.І. на суму 7 582,1 тис.грн.; Доценко М.М. на суму 

4 637,8 тис. грн..; Безклейний О.С. на суму 3 707,4 тис.грн. 



 6 

Крім цього, по юридичним особам борг по ПДФО рахується за КП 

«Житлосервіс «Куренівка» на суму 2 379,7 тис.грн., як  непогашений залишок 

донарахувань за актами перевірки.   

Плата за землю. На 01.01.2018 податковий борг становив 83 851,1 

тис.грн., збільшившись в 2,4 рази в порівнянні з початком року (34 316,6 

тис.грн.). Основними боржниками є: ПРАТ «Трест «Київміськбуд» - 17 906,3 

тис.грн.; ПАТ «Завод «Маяк»- 10 419,2 тис.грн.; ТОВ «Вілга-Нова»- 5 264,4 

тис.грн.; ПРАТ «Тодак»- 2 500,8 тис.грн. 

Справи по цих боржниках були розглянуті в свій час в Окружному 

апеляційному суді м. Києва та прийняті відповідні рішення щодо стягнення з 

рахунків даних підприємств  сум боргу.  

Оскільки зростання податкового боргу негативно впливає на 

надходження податків та зборів  до бюджету міста  Києва, протягом року 

проводилася  певна робота щодо його скорочення. Так,  активно діяла комісія 

з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових та інших 

надходжень. Основними напрямками її роботи була робота з підприємствами- 

боржниками до бюджету м. Києва та до Державного бюджету.   

Так, за 2017 рік було проведено 7 засідань даної комісії. Продовж року 

на  засідання комісії були  запрошені 47 керівників підприємств- боржників та 

заслухані 39 керівників таких підприємств. З початку року керівництвом 

району, за підсумками розгляду причин заборгованості по запрошених на 

засідання комісії керівників підприємств-боржників, було надано 39 

протокольних доручень. 

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

державна адміністрація з 2011 року є головним розпорядником коштів 

бюджету міста Києва.  

Видаткова частина бюджету міста Києва по Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації за 2017 рік виконана в сумі – 1 367 571,2 

тис. грн., що становить 97,1 % до уточненого плану на 2017 рік – 1 408 460,0  

тис. грн., в т.ч. по галузям: 

- Державне управління – виконання становить 65 813,5 тис. грн., або 98,5 % до 

уточненого розпису на 2017 рік – 66 806,1 тис. грн. 

- Освіта – виконання становить 929 985,6 тис. грн., або 96,4 % до уточненого 

розпису на 2017 рік – 964 364,1 тис. грн. 

- Охорона здоров’я – виконання становить 206 816,3 тис. грн., або 99,6 % до 

уточненого розпису на 2017 рік – 207 661,3 тис. грн. 

- Соціальний захист та соціальне забезпечення – виконання становить 26 069,0 

тис. грн., або 96,5 % до уточненого розпису на 2017 рік – 27 017,7 тис. грн. 

- Житлово-комунальне господарство – виконання становить 75 589,9 тис. грн., 

або 97 % до уточненого розпису на 2017 рік – 77 968,3  тис. грн. 

- Культура і мистецтво – виконання становить 50 972,0 тис. грн., або 98,3 % до 

уточненого розпису на 2017 рік – 51 867,4 тис. грн. 

- Фізична культура і спорт – виконання становить 12 291,1 тис. грн., або 96,5 

% до уточненого розпису на 2017 рік – 12 740,5 тис. грн. 

По спеціальному фонду (бюджет розвитку) виконання становить –                

241 628,2 тис. грн., або 95,7% до уточненого розпису на 2017 рік –252 480,8 тис. грн. 
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Протягом 2017 року фінансовим управлінням було проведено ряд 

перевірок галузей, бюджетних установ та комунальних підприємств, саме: 

- перевірка правильності складання бюджетних запитів на 2017 рік по галузях 

для формування проекту бюджету м. Києва на 2017 р.; 

- перевірки правильності складання і затвердження кошторисів та планових 

асигнувань по галузях; 

- перевірки дотримання затверджених на 2017 рік лімітів споживання 

теплової, електричної енергії, водопостачання та водовідведення по галузях. 
 

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

В Оболонському районі міста Києва на 01.01.2018 у сфері управління 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації перебуває                  

1056,61 тис. кв. м нежитлових приміщень, в тому числі передано в орендне 

користування 138,34 тис. кв. м приміщень.  

Отримано від оренди нежилих приміщень за 2017 рік – 12506,59 тис. грн. 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про 

бюджет міста Києва на 2017 рік» комунальні некомерційні підприємства у 

сфері охорони здоров’я, управління освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації та Оболонська районна в місті Києві державна 

адміністрація, як бюджетні установи, та комунальне підприємство «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва», 

як комунальне підприємство, яке здійснює утримання об’єктів житлового 

фонду міста Києва, кошти від оренди до бюджету міста Києва не 

перераховують. 

Здійснено аналіз діяльності підприємств району, підготовлено та 

організовано засідання комісій з питань фінансово-господарської діяльності 

комунальних підприємств району. Підготовлено матеріали на розгляд та 

організовано проведення комісій з питань передачі в оренду комунального 

майна на конкурсних засадах. За 2017 рік було проведено 2 засідання 

конкурсної комісії з питань передачі в оренду майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, віднесеного до сфери управління 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. За 2017 рік 

відділом з питань майна комунальної власності видано 45 розпоряджень, 2 

проекти рішень Київської міської ради, оприлюднено 12 оголошеннь про 

намір передання в оренду 55 приміщень комунальної власності територіальної 

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

представника відділу в комісіях Київської міської ради з питань власності. 

На 01.01.2018 погашено заборгованості за оренду комунального майна 

територіальної громади м. Києва на суму 1572,5 тис. грн. 

Балансоутримувачами направлено боржникам 30 приписів, рахунків – 

попереджень на суму 1012,2 тис. грн. 
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Промисловий комплекс 
Кількість підприємств, які здійснювали реалізацію товарної промислової 

продукції, становила по району у 2017 році 83 одиниці, в тому числі три 

державних підприємства, а саме: ДП «Завод «Генератор», ДП «Київська 

офсетна фабрика», ПАТ «Завод «Маяк» (у складі ДК «Укроборонпром»). 

За січень-листопад 2017 року промисловими підприємствами району 

реалізовано товарної продукції на суму 7547150,9 тис.грн (за січень-листопад 

2016 року – 6183637,4 тис.грн.), у тому числі за межі України - на 979680,0 

тис.грн. Частка обсягів реалізації за межі України в загальних обсягах 

реалізації по промисловому комплексу району становила 13,0%. Відповідно, в 

межах України було реалізовано товарної продукції на суму 6567470,9 тис.грн, 

або 87,0% від загальних обсягів реалізації.                  

Провідною галуззю в Оболонському районі традицій но є харчова 

проми-словість: на неї припадає 38,2% всієї реалізованої товарної продукції 

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

металургія та оброблення металів – 3,1%, хімічна – 8,8%, машинобудування – 

13,4%, виробництво деревини та виробів з дерева – 0,7%, виробництво інших 

неметалевих мінеральних виробів – 16,8%, легка промисловість – 6,2%, 

целюлозно-паперова – 9,1%, фармацевтична – 3,3%, інші галузі – 0,3%. 

У галузевому розрізі виробництво у січні-листопаді 2017 року по району 

виглядало так. 

У галузі «Металургія та оброблення металів» реалізовано продукції на 

суму 233852,2 тис.грн.; провідні підприємства галузі:  ТОВ «Перший трубний 

завод", ТОВ «Мікрони», ТОВ «Удача». 

«Хімічна промисловість» – на суму 661897,2 тис.грн.; провідні 

підприємства галузі: ТОВ «СК Джонсон» (частка у галузі району – біля 60%), 

ТОВ «Логопласт Україна», ТОВ «Тіккуріла». 

«Машинобудування» – на суму 1014724,0 тис.грн.; провідні 

підприємства галузі: ТОВ «Атлас Копко Україна», ТОВ «Євроформат», ТОВ 

«Акутрон», ДП «Цукроавтомат-Інж», ПАТ «Завод «Маяк», ДП «Завод 

«Генератор», ТДВ КВО «Медапаратура», ПАТ «Промзв’язок». 

«Виробництво деревини та виробів з дерева» – на суму 49403,9  тис.грн. 

(провідне підприємство галузі – ПАТ «ДОК-7»). 

«Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів» – на суму 1270915,5 

тис.грн.; провідні підприємства галузі: ТОВ «Бетон Комплекс» (питома вага по 

галузі району – 70%), ПрАТ «Термінал М», ТОВ «Глас трьош». 

«Легка промисловість» – на суму 470006,1 тис.грн.; провідні 

підприємства галузі: ПП «Ярослав» (питома вага по галузі – 40%), АТ 

«Чинбар», ТОВ «Торнадо», СП «РІФ-1». 

«Харчова промисловість» – на суму 2884877,3 тис.грн.; провідні 

підприємства галузі: ПАТ «Оболонь» (ПАТ «Оболонь» – 2771997,8 тис.грн., 

або 37% від загальних обсягів реалізації по району та 96% від обсягів 

реалізації по галузі району), ПАТ «Макаронна фабрика». 

«Целюлозно-паперова промисловість» – на суму 689042,4  тис.грн.; 

провідні підприємства галузі: ТОВ «Український папір», ТОВ «Ксерокс-

Україна», ТОВ "Мега-Поліграф", ТОВ «Торговий дім «Веріас».  
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«Фармацевтична галузь»  - на суму 251856,4 тис.грн. (єдине 

підприємство галузі - ТОВ "Люмієр фарма").  

«Інші галузі виробництва» – на суму 20575,9 тис.грн. (провідне 

підприємство - ПАТ «Вторес»). 

Обсяг реалізації на 1 особу за січень-листопад 2017 р. складає 23521,0 

грн. проти 19271,6 грн. у відповідному періоді 2016 року; на одного 

працюючого – 842034,0 грн.  

Середня чисельність працівників промислової діяльності у листопаді  2017 

року становила по району  8843 особи. Найбільше працюючих – на ПАТ 

«Оболонь» - 1934 особи (або 22% від загальної чисельності по району).  

На виконання відповідного розпорядження та протокольних доручень 

КМДА підприємствами та працівниками сектору з питань промисловості та 

підприємництва Оболонської РДА (далі – Сектору) велась кропітка робота 

щодо наповнення Інформаційної системи «Промисловість і наука», що 

розглядається КМДА як додатковий майданчик для промоції підприємств та 

полегшення їх кооперації, а також віднесено до числа рейтингових показників 

в оцінці роботи районних в місті Києві державних адміністрацій. 

Всього впродовж року під головуванням Голови Оболонського району 

проведено вісім засідань Ради директорів промислових підприємств установ та 

організацій  району (09.02., 14.02., 11.04., 28.04., 14.07., 18.08., 06.10., 22.12.). 

25 квітня 2017 року взято участь у презентації озброєння виробництва 

ПАТ «Завод» Маяк», яка проходила на полігоні Збройних Сил України 

(військова частина А0339 с. Перлявка Житомирської області). 

Однією з найвизначніших подій в житті промислового та наукового 

комплексів у 2017 році було проведення 25 травня в рамках святкування Дня 

Києва виставки-презентації промислової продукції київських виробників 

«Зроблено в Києві», підготовчо-організаційна робота до якої розпочалася ще в 

січні, що дозволило гідно представити район на цьому заході, який, до речі, з 

цього року набув щорічного статусу.  

Оболонський район на виставці був представлений 15 промисловими 

підприємствами та 1 науковою установою. Це ПАТ «Промзв’язок», ПАТ 

«Завод «Маяк», ТДВ КВО «Медапаратура», ПАТ «ТОДАК», КСП 

«Пожтехніка» (галузь машинобудування); АТ «Чинбар», ПП «Ярослав», ТОВ 

«Фальком» та ТОВ «Сонце» (легка промисловість); ТОВ «Перший трубний 

завод» та МП у формі ТОВ «Удача» (металургія); ПАТ «Оболонь» та ПАТ 

«Макаронна фабрика» (харчова промисловість); ПАТ «Київський завод 

«РІАП» (хімічна промисловість); ТОВ «Український папір» (поліграфія) та 

Український геологорозвідувальний інститут. В рамках заходу відбулися 

ділові переговори між зацікавленими учасниками заходу, а також з 

представниками структурних підрозділів КМДА. Зокрема, представники ТДВ 

КВО «Медапаратура» мали ділові переговори з представниками місцевої 

влади Шевченківського та Подільського районів з питань можливостей 

закупівлі медичного обладнання, що виробляється на підприємстві, для 

медичних закладів цих районів. 

        Також, у рамках виставки-презентації «Зроблено в Києві» відбулося 

нагородження переможців конкурсу «Кращий експортер року». Серед 
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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). 
 

Малий і середній бізнес. Регуляторна політика  
Робота Сектору в 2017 році була спрямована на поліпшення 

підприємницького клімату в районі та встановленню конструктивного діалогу 

з підприємцями, що передбачено Комплексною київською міською цільовою 

програмою сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого 

ринку на 2015-2018 роки. 

Регуляторна діяльність адміністрації здійснюється згідно з вимогами 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». Відповідна інформація оприлюднюється у 

спеціалізованому підрозділі «Регуляторна політика» на офіційному сайті 

адміністрації. В 2017 році проекти регуляторних актів з питань 

підприємництва Оболонською районною в місті Києві державною 

адміністрацією не готувалися, оскільки не було відповідних ініціатив та 

подань від підприємців району, їх громадських організацій, а також від 

структурних підрозділів Оболонської РДА, що співпрацюють з підприємцями. 

Для ефективного вирішення важливих питань підтримки та розвитку 

підприємництва у районі розпорядженням адміністрації від 01.07.2016 № 382 

«Про внесення змін до розпорядження від 07.02.2011 № 57 «Про створення 

Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва 

при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації» створена 

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації (далі – Координаційна рада). 

До її складу входять керівники активних бізнес-центрів та громадських 

організацій району, підприємці, представники органів державної податкової 

адміністрації, внутрішніх справ та дозвільних органів району. 

Згідно із затвердженим планом роботи Координаційної ради з початку 

року проведено 3 засідання (24.02.2017, 06.09.2017, 26.12.2017). 

Як відомо, важливу функцію в забезпеченні відкритості та оперативності 

інформації виконують засоби масової інформації.  Інформація щодо 

актуальних питань з розвитку підприємництва та про події, що відбуваються у 

районі у цій сфері оперативно розміщується та оновлюється на офіційній веб - 

сторінці Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Відділом економіки впродовж року забезпечувалась робота телефонної 

«гарячої лінії» для суб’єктів господарювання стосовно проблемних питань 

здійснення господарської діяльності в районі. 

Формування розвиненої інфраструктури підтримки підприємництва 

здійснювалось шляхом удосконалення діяльності існуючих об’єктів та 

створення нових. Для надання методичної допомоги підприємцям з питань 

ведення бізнесу функціонує районний інформаційно-консультативний центр, 

який діє як структурний підрозділ Київського міського бізнес-центру. 

На жаль, на сьогоднішній день у зв’язку з кризовими явищами в 

економіці країни призупинено надання широкої фінансово-кредитної 
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підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, проте місцева 

влада вживає заходів щодо її відновлення. Так, 30 жовтня 2017 р. 

представники місцевої влади та підприємницьких  кіл Оболонського району 

взяли участь у презентації Програми столичної влади та Німецько-

Українського фонду з фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та 

середнього підприємництва у Києві. В рамках заходу з доповіддю виступили 

представники ПП «Ярослав», які поділилися власним досвідом пошуку джерел 

інвестування тощо.  

16 листопада в Оболонській РДА відбувся семінар з питань фінансово-

кредитної підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, в якому взяли 

участь представники малого й середнього бізнесу Оболонського району та 

районного відділення Ощадбанку. 

Крім того, впродовж 2017 року проведено ще такі заходи: 

23 березня 2017 року в приміщенні Оболонської РДА, за сприяння 

Оболонського районного центру зайнятості, відбувся семінар на тему «Як 

розпочати свою справу». Захід проводився на виконання Комплексної 

київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, 

промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки. 26 квітня відбулося 

друге заняття в рамках зазначеного семінару.  

22 травня в приміщенні Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля 

відбулося засідання Круглого столу з нагоди Дня науки. У заході взяли участь 

представники наукових установ району, голова Ради директорів промислових 

підприємств, установ та організацій Оболонського району Ліщук В.І. та 

представники Оболонської районної державної адміністрації. 

Наприкінці серпня – на початку вересня поточного року відбулися 

заходи з нагоди «Дня підприємця» - на рівні міста Києва та Оболонського 

району. Кращі підприємці району нагороджені Подяками, вітальними листами 

та Почесними грамотами Київського міського голови та Подяками голови 

Оболонського району м. Києва. 

У жовтні для промисловців та підприємців району проведено круглий 

стіл на тему: «Іноземні інвестиції для українських підприємств». З означеного 

питання доповіла К. Аврамова - відповідальний секретар Європейської 

арбітражної палати, директор із зв’язків з громадськістю Незалежного 

інституту судових експертиз (далі – НІСЕ). 

3 листопада 2017 року відбувся Форум «Налагодження взаємодії влади та 

громади, план співпраці на 2018 р.» за участю членів міської та районних 

громадських рад та керівників структурних підрозділів РДА. У заході активну 

участь взяли представники малого та середнього бізнесу Оболонського району. 

8 грудня 2017 року в приміщенні Оболонської РДА відбувся семінар за 

участі представників промислових підприємств, малого і середнього 

підприємництва, а також структурних підрозділів райдержадміністрації, на 

якому були розглянуті питання: 1. Енергоаудит підприємств. Електротехнічна 

експертиза та вирішення спорів у сфері енергетики. Застосування 

електротехнічної експертизи при вирішені спорів стосовно невірного 

нарахування спожитої підприємством електроенергії. Доповідач: Г. Пампуха - 

судовий експерт, управляючий партнер НІСЕ, президент Європейської 
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арбітражної палати. 2.  Дотримання норм природоохоронного законодавства у 

діяльності підприємств.  Екологічний аудит підприємства. Доповідач: В. 

Долін - доктор геологічних наук, експерт НІСЕ. Після завершення доповідей 

виступаючі відповіли на запитання присутніх. 
 

Центр надання адміністративних послуг 

В Оболонському районі, у відповідності до вимог Примірного 

регламенту центру надання адміністративних послуг затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 588, на 

першому поверсі Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

за адресою: вулиця Маршала Тимошенка, 16 функціонує оновлений відділ 

(Центр) надання адміністративних послуг. Для максимальної зручності, 

територіальної доступності та відсутності черг в Оболонському районі крім 

основного Центру надання адміністративних послуг функціонувала також 

філія за адресою: проспект Героїв Сталінграда, 57. 

Центр надання адміністративних послуг створений за принципом 

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

громадяни можуть у скорочені терміни та в комфортних умовах швидко та 

зручно отримати будь-яку адміністративну послуг.  

Для цього Центр обладнаний сучасною оргтехнікою, електронною 

системою управління чергою та системою відео спостереження, встановлений 

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

система центрального кондиціонування, для людей з обмеженими фізичним 

можливостями встановлено автоматизований підйомний механізм. В Центрі 

розміщено 6 інформаційних стендів з переліком документів необхідних для 

отримання адміністративних послуг, інформаційними та технологічними 

картками адміністративних послуг. Для зручності відвідувачів, в приміщенні 

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

розташовані зручні місця для сидіння й заповнення документів. 

Для максимальної зручності громадян запроваджено можливість 

попереднього запису на прийом до адміністратора через «Електронний 

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

адміністративних послуг можна також отримати консультації та всю 

необхідну інформацію у приймальній громадян Оболонської 

райдержадміністрації, яка для зручності розташована на першому поверсі 

поруч із Центром надання адміністративних послуг. 

Впродовж 2017 року у відділі (Центрі) надання адміністративних послуг 

надано 67612 адміністративних послуг та прийнято 81369 заяв на отримання 

адміністративних послуг, у порівнянні з 2016 роком кількість наданих 

адміністративних послуг та прийнятих заяв збільшилась на 15929 та 26324 

відповідно.  

Середня кількість відвідувачів Центру на місяць у 2017 році склала 

близько 6781 тисяч осіб, що на 2194 тисяч більше ніж у 2016 році. 

Збільшення показників зумовлене прийняттям рішення Київської міської 

ради від 28.07.2016 № 861/861 «Про визначення переліків адміністративних 

послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг в місті 
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Києві», відповідно до якого адміністраторами здійснюється прийом 

документів з надання адміністративних послуг, а саме: 

1) Державної міграційної служби України – надано 8831 

адміністративну послугу з оформлення та видачі паспорта громадянина 

України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон, у 2016 році дана послуга не надавалась; 

2) Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) – надано 2132 

адміністративні послуги з питань державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, у 2016 році – 990 адміністративних послуг; 

3) Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців Оболонської районної в місті Києві державної            

адміністрації – надано 12592 адміністративні послуги з питань державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у 2016 році – 8794 

адміністративні послуги; 

4) Відділу з питань реєстрації місця проживання Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації – надано 45424 адміністративні послуги 

стосовно реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, у 

2016 році – 21075 адміністративних послуг; 

5) Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) – надано 73 адміністративні послуги, у 2016 

році – 32 адміністративні послуги; 

6) Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві – надано 4 

адміністративні послуги з питання отримання дозволу (санітарний паспорт) на 

роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання, у 2016 році дана послуга не надавалась; 

7) Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

(Держкомтелерадіо) – надано 424 адміністративні послуги з видачі дозволів на 

ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або 

ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території 

України, у 2016 році дана послуга не надавалась; 

8) Відділу реклами Департаменту містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) – надано 2 адміністративні послуги з видачі дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами, у 2016 році дана послуга не надавалась. 

Відповідно змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», внесених Законом України від 15.05.2015                    № 

191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» прийняття від суб’єкта 

господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання 

(переоформлення, одержання дубліката, анулювання) документа дозвільного 

характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних 

послуг. Протягом 2017 року у відділі (Центрі) надання адміністративних послуг 

видано 20 документів дозвільного характеру в той час, як за аналогічний період 

2016 року 18 документів дозвільного характеру, сформовано 88 дозвільних справ, 
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у 2016 році 104 дозвільні справи, зареєстровано 2 декларації відповідності 

матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з 

питань пожежної безпеки, у 2016 році зареєстровано 46, 1 відмову у реєстрації 

декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, у 

2016 році таких відмов було 10. 

На підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-19 та 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

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

пов’язані з наданням адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових 

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

реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб у межах міста Києва, а 

також наданням відомостей з Державного земельного кадастру», Оболонська 

районна в місті Києві державна адміністрація здійснює повноваження в сфері 

реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання фізичних осіб з 04 квітня 2016 року. 

Відділом з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації у 2017 році 

проведена наступна робота: 

Здійснено: 

- реєстрацію місця проживання – 8895 фізичним особам; 

- зняття з реєстрації місця проживання – 9414 фізичним особам; 

- перейменування вулиць – 972 фізичним особам. 

Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб було внесено шляхом проставлення 

відповідних штампів до паспортного документу громадянина України, 

посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання тощо. 

Водночас, картотека з питань реєстрації місця проживання/перебування 

фізичних осіб, наявна у Відділі, підтримувалась в актуальному стані. 

Протягом 2017 року здійснювалось формування Реєстру територіальної 

громади міста Києва. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2016 №1368 «Про 

введення в дослідну експлуатацію інформаційної системи «Реєстр 

територіальної громади міста Києва», 30 січня 2017 року сформовано Реєстр 

територіальної громади міста Києва (далі – Реєстр).  

З метою прискорення процесу роботи щодо наповнення Реєстру, 

працівниками Відділу проведено навчання,  розроблені методичні 

рекомендації для осіб, залучених до роботи по наповненню Реєстру. 

Крім того, щоденно проводився моніторинг щодо кількості внесених до 

Реєстру карток з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб. 

Згідно з даними Головного інформаційно-обчислювального центру на 

31.12.2017 до Реєстру введено 80,33% карток з питань реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб (далі – Карток), що становить 258 043 

фізичних осіб від загальної чисельності мешканців Оболонського району міста Києва, 

задекларованих на сайті Головного управління статистики в місті Києві – 321 229.  
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Водночас, зазначаємо наступне. 

До Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації картотека з 

питань реєстрації місця проживання/перебування (далі – Картотека) від 

комунального концерну «Центру комунального сервісу» передана в повному обсязі, 

а від житлово-експлуатаційних організацій (ЖБК, ОСББ, ТОВ тощо) – частково. 

Для прискорення передачі Картотеки були здійснені наступні заходи. 

Проведено ряд нарад з керівниками житлово-експлуатаційних організацій 

(ЖБК, ОСББ, ТОВ тощо)  щодо термінової передачі Картотеки, за результатами 

яких було узгоджено графік передачі Картотеки до  Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

Крім того, усім вищевказаним керівникам надіслано листи з роз’ясненнями  

щодо необхідності термінової передачі Картотеки.  

На офіційній субвеб-сторінці Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації єдиного веб-порталу територіальної громади міста 

Києва розміщено: 

1. звернення до  керівників житлово-експлуатаційних організацій (ЖБК, 

ОСББ, ТОВ тощо), які здійснюють обслуговування Картотеки 

(http://obolon.kievcity.gov.ua/news/10342.html); 

2. звернення до мешканців району (http://obolon. kievcity.gov.ua/ 

news/10341.html) та відкритий лист до поліції щодо передачі Картотек; 

3. перелік Житлово-експлуатаційних організацій, які не передали Картотеки 

до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

(http://obolon.kievcity.gov.ua/news/10361.html). 

Разом з тим, працівниками Відділу щоденно за допомогою телефонного 

зв’язку здійснювалось нагадування керівникам житлово-експлуатаційних 

організацій щодо термінової передачі Картотеки, а також було запропоновано 

передати завірені копії Картотек для відповідного наповнення Реєстру. 

Протягом 2017 року до Реєстру підключені структурні підрозділи 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, які успішно 

використовують можливості Реєстру у своїй роботі для пошуку інформації про 

фізичну особу та мають змогу переглядати, роздруковувати інформацію про 

фізичних осіб,  зареєстрованих за певною адресою. 

Відділом здійснено обмін відомостями між реєстрами різних 

територіальних громад, у разі здійснення реєстрації місця проживання з 

одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання/перебування 

фізичної особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ‒ відправлено 

1779 відповідних повідомлень з питань реєстрації місця проживання. 

Всі зміни про реєстрацію/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб, передбачених чинним законодавством 

(законів України «Про Державний реєстр виборців», «Про свободу пересування 

та вільний вибір місця проживання в Україні»; Порядком організації та ведення 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних; Правилами реєстрації 

місця проживання), Відділом були надані: 

- до Оболонського районного відділу Головного управління Державної 

міграційної служби України у місті Києві відомості про зареєстрованих/знятих з 

реєстрації місця проживання фізичних осіб (щотижнево); 
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- до відділу ведення Державного реєстру виборців Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації відомості про виборців (осіб), які 

зареєстрували своє місце проживання, зняті з реєстрації за місцем проживання та 

про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання в Оболонському 

районі міста Києва, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років 

(щомісячно до 5-го числа); 

- до відділу обробки даних статистики населення управління обробки даних 

демографічної та соціальної статистики Головного управління статистики у м. 

Києві знеособлені відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця 

проживання осіб та регіону, з якого вона прибула, які використовуються із 

статистичною метою (щомісячно до 5-го числа). 

Слід зауважити, що у зв’язку з технічними проблемами в роботі Реєстру, а 

саме відсутності можливості формування відомостей про реєстрацію/зняття з 

реєстрації місця проживання/перебування призовників та військовозобов’язаних, 

Відділ надав відповідні відомості  до Оболонського районного у м. Києві 

військового комісаріату після  внесення всіх необхідних поправок до Реєстру.  

Протягом 2017 року Відділом опрацьовано: 

- 1108 звернень (запитів) від фізичних осіб, юридичних осіб та державних 

органів влади, що надійшли до Відділу через систему електронного 

документообігу АСКОД, та яким надано відповіді по суті у терміни, 

передбачені чинним законодавством; 

- 4035 нотаріальних запитів; 

- 25836 заяв від фізичних осіб щодо надання Довідки про реєстрацію/зняття з 

реєстрації місця проживання/перебування та кількість зареєстрованих за 

певною адресою.  

Крім того, Відділом надавалась інформація з питань реєстрації/зняття з 

реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб та інші персональні 

дані лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. 
 

Інвестиційна політика 
Одним із напрямків повноважень районної державної адміністрації є 

сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території району. 

В Оболонському районі із залученням іноземних інвестицій працює 843 

комерційних підприємства різних галузей. Спостерігається збільшення 

надходжень прямих іноземних інвестицій на підприємства району. На 01.01.2018 

надходження прямих іноземних інвестицій в район очікується в обсязі 1150,0 

млн.дол.США (обсяг прямих іноземних інвестицій за 9 місяців 2017 року склав 

1127,9 млн.дол.США, що більше на 7,9% до 01.01.2017). 

На постійному контролі знаходиться інноваційна діяльність в 

промисловості району, що здійснюється з метою впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу. 

Долучено керівників промислових підприємств до нової інтерактивної 

платформи «Електронна база інвестиційних проектів». 
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Внутрішній ринок товарів і послуг 
Торговельне обслуговування населення Оболонського району 

здійснюють 703 стаціонарних об’єктів торгівлі по продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів, 340 підприємства  ресторанного господарства,  9 

підприємств ринкової мережі.  

В  2017 році в районі відкрито 7 продовольчих магазинів, з них 2 

супермаркети, 5 закладів ресторанного господарства.  

           Відкриття сучасних прогресивних закладів торгівлі, адаптованих до 

світових стандартів, які застосовують високотехнологічні форми 

обслуговування - торгові центри, супер-гіпермаркети - дало можливість 

забезпечити населення району торговельними площами на 1000 чоловік –   

більше як у 2 рази, відповідно до діючих нормативів.   

 Основний показник  розвитку галузі – товарообіг, який  в 2017 році   

очікується до 19 500 млн.грн.  За показником обсягу обороту роздрібної 

торгівлі  по місту Києву, Оболонський район займає 1 місце. 

Об’єкти побутового обслуговування району надають 662 послуги 

мешканцям Оболонського району. У 2017 році підприємствами  побутового 

обслуговування відкрито 15 видів послуг, це – перукарні, послуги по догляду 

за тілом людини, послуги хімчистки, ремонту взуття,  технічне 

обслуговування та ремонт оргтехніки та інші індивідуальні послуги. 

Реалізація побутових послуг за рік складає 343,9 млн. грн.  

Важливу роль у забезпеченні населення продовольчими та непродовольчими 

товарами продовжують займати ринки. На території  району функціонує 9 ринків 

загальною площею 14, 9505 га. та загальною кількістю торговельних місць – 7 724 

од. Сьогодні ринки вирішують важливі соціальні і економічні завдання: 

стабілізують ринок праці та надають населенню нові робочі місця. 

Для більш повного задоволення населення продуктами харчування за 

доступними цінами в 2017 році в районі проведено 72   сільськогосподарських 

ярмарки, до участі в яких залучались безпосередні товаровиробники 

сільськогосподарської продукції та підприємства харчової і переробної 

промисловості з різних регіонів України. Так, в 2017 році в ярмарках взяли   

участь 7 242 сільгоспвиробника та реалізовано 16672,3 тон продукції.  

 Районні ярмарки проводились  щосуботи та щочетверга, а також 2 рази на місяць 

в смт. Пуща Водиця та  с. Водогін, що задовольняють потреби населення району 

плодоовочевою продукцією та іншими продовольчими товарами в повній мірі.  
 

Забезпеченість житлом 
На 01.01.2018 на квартирному обліку в Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації перебуває 5580 сімей (на 01.01.2017 було – 

5487), серед яких: 

- в загальній черзі – 2670 сімей (на 01.01.2017 – 2647); 

- в першочерговому списку – 2369 сімей  (на 01.01.2017 – 2315); 

- в позачерговому списку – 541 сім’я (на 01.01.2017 – 525). 

Порівняльна таблиця за роками стосовно кількості сімей черговиків на 

отримання житла в Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації  
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рік Всього Загальний  

список 

Першочерговий 

список 

Позачерговий 

список 

2015  5320 2622 2185 513 

2016 5487 2647 2315 525 

2017  5580 2670 2369 541 

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

8547 квартирних справ черговиків. 

Серед сімей, які перебувають на квартирному обліку, в гуртожитках 

мешкають 915 сімей та одиноких громадян, в службових квартирах – 65, а в 

комунальних квартирах – 592. 

На соціальному квартирному обліку перебуває 22 сім’ї (одиноких 

громадян). У 2017 році на соціальний квартирний облік зараховано 3 сім’ї. 

За  рахунок житлової площі, виділеної Департаментом будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) поліпшені житлові умови 9 черговикам 

квартирного обліку (за 2016 рік –  8), за категоріями: 

- «Інваліди війни, учасники Революції Гідності» – 1 сім’я (із зняттям з 

квартирного обліку); 

- «Інваліди війни, залучені до АТО» – 3 сім’ї (із зняттям з квартирного обліку); 

- «Потерпілі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2» –  1 сім’я   

(без зняття з квартирного обліку); 

- «Учасники бойових дій, залучені до АТО» – 3 сім’ї (з них 2 сім’ї із зняттям з 

квартирного обліку та 1 сім’я без зняття); 

- «Хворі групи Б (ЛКК 42)» – 1 сім’я (без зняття з квартирного обліку). 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 

року № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 

також членів їх сімей» у зв’язку з отриманням грошової компенсації для 

придбання житла  знята з квартирного обліку 1 сім’я загиблого учасника АТО. 

Видані ордери серії Б мешканцям колишніх гуртожитків на займані 

ними житлові приміщення – 8 сімей (у 2016 році – 17). 

Поселені у спеціалізовані будинки для ветеранів війни та праці, людей 

похилого віку та інвалідів 3 черговика квартирного обліку.   

Зняті з квартирного обліку  19 сімей у зв’язку з отриманням житла за 

державною програмою «Доступне житло» (за 2016 рік – 14) та 2 сім’ї за 

програмою молодіжного кредитування будівництва житла. 

 Затвердженні рішення організацій, установ та підприємств про надання 

житла сім’ям 8 працівників (за 2016 рік – 7).  

За клопотаннями від організацій, установ та підприємств виключено з 

числа службових 13 квартир (за 2016 рік – 20), які займали  13 сімей, що 

перебували на квартирному обліку за місцем проживання (з них 5 сімей зняті з 

квартирного обліку). До числа службових включено 6 квартир. 

Усього у 2017 році вирішувалось 52 питання щодо надання 

(закріплення) житлової площі (за 2016 рік – 52). 
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Разом із програмами «Доступне житло» та молодіжне кредитування 

будівництва житла –  73  питання (за 2016 рік – 66). 

Також, Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації  у 

2017 році виділено Київською міською державною адміністрацією 19 квартир 

у новобудовах для забезпечення ними черговиків різних пільгових категорій, 

які будуть надаватися їм у порядку черговості після присвоєння поштових 

адрес будинкам (інвалідам війни, які були залучені до АТО, – 2; учасникам 

бойових дій, які були залучені до АТО, – 3; інвалідам війни (при виконанні 

обов’язків військової служби) – 1; учасникам бойових дій на території інших 

країн – 2; учасникам війни – 1; потерпілим внаслідок аварії на Чорнобильській 

АЕС категорії 2 – 3; багатодітним сім’ям – 4; онкохворим – 1; хворим групи 

Б – 1; загальна черга – 1). 
 

Будівництво 
1. Програма економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017р.  

По об’єктам, де Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація 

та підпорядковані їй підрозділи виступають замовником будівництва, 

реконструкції об’єктів, визначених Програмою економічного і соціального 

розвитку м. Києва за 2017 рік було заплановано освоєння коштів за рахунок 

бюджету розвитку  спеціального фонду міського бюджету та цільових фондів 

у сумі 75 256,7 тис.грн. За 2017 рік на замовлення Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації за рахунок бюджету розвитку  

спеціального фонду міського бюджету освоєно  73 260,7  тис. грн.  

Зведена таблиця виконання робіт по капітальному будівництву та 

капітальним ремонтам по галузям і розпорядникам коштів 

№ 

п/п 
Назва галузі 

Запланований 

обсяг видатків 

на 2017 рік 

Виконано 

на 

01.01.2018 

% 

виконання 

1 

Житлово-комунальне 

господарство 72 536,50 

68 

375,80 94,3 

2 
Охорона здоров`я 

7 686,40 

7 

686,30 100,0 

3 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 1 500,00 

1 

499,30 100,0 

4 
Освіта 

50 854,40 

49 

638,10 97,6 

5 
Культура 

1 430,00 

1 

425,40 99,7 

6 
Державне управління 

3 784,00 

3 

780,40 99,9 

  
ОРДА 

1 388,60 

1 

385,70 99,8 

  
Управління праці 

2 395,40 

2 

394,70 100,0 

  І. Капремонти 137 132 96,1 
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791,30 405,30 

  
ІІ. Капвкладення, в т.ч. 

75 256,70 

73 

260,70 97,3 

  
1. УБАЗ, в т.ч.: 

20 114,90 

19 

840,20 98,6 

  
Галузь "Охорона здоров'я" 

5 703,90 

5 

570,10 97,7 

  
Галузь "Освіта" 

13 964,40 

13 

824,10 99,0 

  Галузь "Культура" 446,60 446,00 99,9 

  
2. Управління освіти 

54 760,40 

53 

039,10 96,9 

  3. Управління охорони здоров'я 381,40 381,40 100,0 

  
Разом (І+ІІ) 

213 

048,00 

205 

666,00 96,5 

1.1. Об’єкти капітального будівництва 

За 2017 рік по галузі «Освіта» освоєно капіталовкладень на суму 

66 863,2 тис. грн. 

Виконувались роботи по реконструкції дошкільного навчального закладу 

№533 на просп.Оболонському, 15-В. Виконано улаштування дитячих майданчиків з 

встановленням обладнання. Виконано роботи по влаштуванню кроквяного даху, 

закінчено роботи по внутрішніх інженерних мережах підвалу, виконуються роботи 

по відновленню групових приміщень після затоплення. 

Виконувались роботи по  реконструкції гімназії-інтернат №299, вул. 

Макіївська, 9.  Виконано всі демонтажні роботи, замінено вікна, утеплено фасад, 

роботи по влаштуванню покрівлі. Виконувались будівельно-монтажні роботи.  

По реконструкції  ДНЗ №321, вул.Автозаводська, 13-а виконано роботи 

по влаштуванню покрівлі, заміні вікон та утепленню  фасаду, роботи по 

благоустрою території. Реконструкція закладу завершена. 

По реконструкції ДНЗ №260, просп. Оболонський 12-б, виконано роботи 

по 4 групових приміщеннях, заміні внутрішніх інженерних мереж, 

харчоблоку, пральні, сходових клітин, кабінетів, утепленню фасаду. 

Виконувались будівельні роботи в 4 групових приміщеннях, та роботи по 

благоустрою території (мощення території плиткою). 

Було розпочато реконструкцію ДНЗ №436, вул.Автозаводська, 17-а. 

Проведена експертиза технічного стану будівлі, проведено коригування ПКД. 

Виконувались роботи по заміні вікон та влаштуванню покрівлі. 

По реконструкції ДНЗ №58,5 вул. Малиновського, 1-б, було иконано 

роботи по влаштуванню 9 тіньових навісів, утепленню фасаду, роботи по 

харчоблоку, пральні, електромонтажні роботи, внутрішні інженерні мережі. 

Закінчено роботи по встановленню перил для дітей з особливими 

можливостями, встановленню обладнання, влаштування блискавко захисту, 

асфальтування, влаштування дорожних бортів, влаштування газонів, озелення 
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території, укладку ФЕМІВ, засипку площадок відсівом.  Роботи по 

реконструкції закладу закінчено.         

Виконано коригування проектно-кошторисної документації по 

реконструкції спеціалізованої школи №211. Заключено договір на виконання 

робіт та виконано роботи в повному обсязі.  

По реконструкції стадіону шкіл № 194 на вул. Героїв Дніпра, 9-Б та 

№252 на вул. Зої Гайдай, 10-В роботи виконано в повному обсязі. Отримано 

експертний звіт від 22.09.2017 №00-1643-17/ЕО/ТБ. 

По реконструкції стадіону ЗНЗ №170, вул. Північна, 8 -  роботи завершено: 

завезено грунт, встановлено бортові камені, стовпи, огорожа, зелене покриття. 

По об’єкту «Реконструкція міжшкільного стадіону загальноосвітніх 

навчальних закладів №214 на просп. Оболонському, 9-а та №225 на просп. 

Оболонському, 9-б з облаштуванням бігових доріжок та благоустроєм 

території» підготовлено містобудівний розрахунок. Виконано топозйомку М 

1:500, комплекс робіт щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. 

Продовжуються роботи по розробці документації стадії «П». 

По об’єкту «Реконструкція фасаду загальноосвітнього навчального 

закладу №225 на просп. Оболонському, 9-Б» проведено роботи по заміні вікон 

та утепленню фасаду. 

По об’єкту «Реконструкція з надбудовою будівлі комунального закладу 

«НВК «спеціалізована школа І-ІІ ступенів ліцей №157 на просп. 

Оболонському, 12-В» заключено договір на виконання проектно-

вишукувальних робіт. Виконано містобудівний розрахунок, топозйомку М 

1:500, ескізний проект. Проводяться роботи по стадії «П». 

По об’єкту «Реконструкція фасада загальноосвітнього навчального закладу 

№214 на просп. Оболонському, 9-А» виконувалися роботи по утепленню фасаду. 

В зв’язку з необхідністю  виконанням  додаткових робіт, та зміною цін на 

матеріали і роботи,  проектна документація знаходиться в стадії коригування. 

По об’єкту «Реконструкція з прибудовою будівлі школи І-ІІІ ступенів 

№9 Оболонського району м.Києва на вул. Маршала Рокосовського, 5» На 

даний час виконано обстеження існуючої будівлі, топографо-геодезичні та 

геологічні роботи, містобудівний розрахунок. Продовжуються роботи по 

розробці документації стадії «П». 

По об’єкту «Реконструкція міжшкільного стадіону школи І-ІІІ ступенів 

№226 на вул. Прирічна, 19-Є та НВК школи І ступеня гімназія «Оболонь» на вул. 

Прирічна, 27-Б» розроблена робоча документація та проведена її експертиза. 

За 2017 рік по галузі «Охорона здоров’я» освоєно капіталовкладень на 

суму 5 951,5 тис. грн. 

По об’єкту «Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду центральної 

районної дитячої поліклініки на вул. Північній, 4-А» уточнено обсяги робіт. 

Проведена  процедура відкритих торгів на проведення будівельних робіт та 

визначено генпідрядника. Виконано роботи по встановленню вікон. 

По об’єктах  «Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду центральної 

районної поліклініки на вул. Тимошенко, 14», «Реконструкція покрівлі та 

утеплення фасаду дитячої поліклініки №2 на вул. Маршала Тимошенка, 14» 

завершено роботи.  
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За 2017 рік відповідно до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2017 рік по Оболонському району по капітальних 

ремонтах освоєно 132405,3тис.грн. в тому числі: по об’єктах житлово-

комунального господарства 68375,8 тис.грн.; по об’єктах охорони здоров’я 

7686,3 тис.грн.; по об’єктах соціального захисту 1499,3тис.грн.; по об’єктах 

освіти 49638,1тис.грн.; по об’єктах культури 1425,4 тис.грн.; по об’єктах 

державного управління 3780,4 тис. грн. 

2. Містобудування, архітектура, землекористування та капітальне 

будівництво 

1. Присвоєно поштових адрес новозбудованим багатоквартирним житловим 

будинкам, домоволодінням, жилим будинкам садибного типу, 

індивідуальним дачним та садовим товариствам, гаражним, садовим, дачним 

кооперативам (товариствам)  - 13 шт. 

2. Розглянуто звернень фізичних та юридичних осіб з питань капітального 

будівництва – понад 227 листів. 

3. Проведено 9 нарад із забудовниками та інвесторами об'єктів житлового 

будівництва. 

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

виконання законодавства у сфері будівництва та протидії незаконному 

будівництву на території Оболонського району. 

5. Проведено 31 обстежень за скаргами мешканців Оболонського району по 

виявленню фактів самочинного будівництва та порушень містобудівного 

законодавства. 

6. В 2017 році проведено 1 засідання Комітету доступності інвалідів.  

7. В 2017 році в Оболонському районі було введено в експлуатацію: 

-житловий будинок на просп. Оболонському, 26 (ІІ черга). Загальна площа 

приміщень 10420,0 кв.м.,  

-житловий будинок на вул. Михайла Майорова, 6. Загальна площа приміщень 

20214,7 кв.м.,  

-житловий будинок на вул. Петра Дегтяренка, 1 (ІІ черга, IV пусковий 

комплекс). Загальна площа приміщень 12275,9 кв.м., 

-житловий будинок на вул. Петра Дегтяренка, 1 (ІІ черга, V пусковий 

комплекс). Загальна площа приміщень 12418,6 кв.м., 

-житловий будинок на просп. Оболонському біля озера Опечень І черга 

будівництва. Загальна площа приміщень 12510,0 кв.м., 

-житловий будинок на просп. Героїв Сталінграда, 2б V черга будівництва, 4 

пусковий комплекс. Загальна площа приміщень 1287,7 кв.м., 

Відпрацьовано 651 звернень громадян, юридичних осіб та доручень 

КМДА з питань архітектури та землекористування. 

З метою проведення моніторингу використання земельних ділянок 

розташованих на території району, проведено обстеження 10 земельних ділянок. 

Взято участь у 2 засіданнях міської Комісії з питань розміщення об’єктів 

роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються 

підвищеним попитом  

На виконання заходів із встановлення об’єктів роздрібної торгівлі 

хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються підвищеним попитом 
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на території Оболонського району, Оболонська районна в місті Києві 

державна адміністрація розробила та направила 5 адрес додаткових місць для 

розміщення тимчасових споруд з продажу хлібобулочних виробів. 

Організовано та проведено 2 виїзні наради з метою обговорення з мешканцями 

прилеглих будинків питання щодо можливості встановлення тимчасових 

споруд торговельного призначення з продажу хлібобулочних виробів ПАТ 

«Київхліб» на території Оболонського району.  

В межах компетенції розглянуто та надано 6 висновків щодо можливості 

реалізації запропонованих громадянами проектів, що стосуються 

громадського бюджету (бюджету участі) міста Києва.  
 

Благоустрій 
Відділ контролю за благоустроєм та збереження природного 

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

здійснював в межах своєї компетенції нагляд за додержанням правил 

благоустрою території, затверджених рішенням Київської міської ради "Про 

правила благоустрою міста Києва" від 25.08.2008 № 1051/1051. В разі 

виявлення порушень Правил благоустрою території в місті Києві, у 

встановленому порядку складали відповідні приписи та протоколи про 

адміністративні правопорушення. Складені протоколи про адміністративні 

правопорушення надсилались відповідно до ст. 257 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення органу, уповноваженому розглядати справу 

про адміністративне правопорушення. У 2017 році  вручено 2589 приписів  та 

складено  286 адмінпротоколів за порушення статті 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення.   
 Відповідно до електронної бази «Контора» Департаменту міського 

благоустрою та збереження природного середовища (КМДА) на території  

Оболонського району, розміщено 665 тимчасових споруд. За 2017 рік,  

проведеною роботою, шляхом самовивозу власниками та силами КП 

"Київблагоустрій" було демонтовано 75  тимчасових споруд та автозаправних 

газових пунктів модульного типу. 

 З метою ліквідації осередків стихійної торгівлі на території 

Оболонського району Комісією по недопущенню торгівлі у невизначених 

місцях,відповідними підрозділами райдержадміністрації спільно з 

представниками правоохоронних органів, в межах наданих повноважень, два 

рази на тиждень проводились  комісійні рейди по ліквідації та недопущенню 

стихійної торгівлі, під час яких з торгуючими проводилася роз’яснювальна та 

профілактична робота щодо заборони торгівлі в невизначених місцях та без 

необхідної дозвільної документації, відповідальності за порушення ст.160 

«Торгівля з рук у невстановлених місцях» Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а також вживались заходи адміністративного впливу. 

Працівниками відділу контролю за благоустроєм та збереження природного 

середовища  Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, за 

порушення п.20.1.1. «Правил благоустрою території у м. Києві», затверджених 

рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, а саме самовільне 

зайняття частини території об’єкта благоустрою, на порушників з початку 2017 
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року складено 120 адміністративних протоколів та направлено на розгляд  

адміністративної комісії.  
          Відділом контролю за благоустроєм та збереження природного 

проведено організаційні заходи щодо приведення до належного санітарного 

стану засмічених територій, та ліквідовано навали побутового сміття за 

наступними адресами: вул. Майорова,8, вул. Полярна,10, вул. Дехтяренка, вул. 

Дибенка, тениторія біля затоки «Вовкувата», вул. Добринінська, прилегла 

територія річки  Почайна,  прилегла територія до затоки «Собаче гирло»;  пр. 

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

Резервна;  вул. Лугова, Малиновського 23/27, вул. Селянська. 

 В ході проведення заходів з прибирання території було ліквідовано 18 

місць несанкціонованого накопичення сміття, зібрано та вивезено понад 17 

тис.тон відходів.    

 Проводились перевірки відновлення благоустрою відповідно до 

аварійних контрольних карток та планових контрольних карток, виданих 

Департаментом міського благоустрою та збереження природного середовища. 

За 2017 рік у відділі контролю за благоустроєм та збереження природного 

середовища Оболонського району закрито 168 аварійних контрольних карток  та 39 

планових контрольних карток.  

В рамках загальноміської програми  «Чисте місто» територію району 

поділено та закріплено за відповідальними головними спеціалістами відділу 

контролю за благоустроєм та збереження природного середовища та 

інспекторами КП «Київблагоустрій».  

Озеленення 
На виконання  заходів Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку району на 2017 рік, КП УЗН району протягом 2017 року провело 

роботи по підготовці зелених насаджень до весняно-літнього сезону, 

збереженню їх в період  літньої спеки,  утриманню в належному санітарно-

епідеміологічному стані в осінньо-зимовий  період. 

Працівниками підприємства щоденно виконувались роботи по 

санітарному прибиранню об’єктів благоустрою, по відновленню та 

закладенню нових газонів, квітників, клумб з внесенням рослинного ґрунту та 

висівом газонної трави. Приведені в належний стан штучні малі архітектурні 

елементи (паркові меблі, ігрові та спортивні майданчики, урни для сміття, 

декоративні вази). 

Для покращення естетичних та агротехнічних якостей зелених 

насаджень на протязі року виконано підживлення рослин, прополювання від 

бур'янів, рихлення та окучення. 

Основні показники наведені в таблиці 1.   

№ 

п/п Найменування заходів 

Од. 

вим. План Факт 

Заходи з озеленення 

1 Посадка дерев з комплексом робіт шт. 500 528 

2 Посадка кущів шт. 3500 3558 
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3 Ремонт газонів га 12,0 12,0 

4 Посадка квітів т.шт. 900,0 900,057 

Заходи з утримання  

1 Формовочна і санітарна обрізка дерев т.шт. 10,5 10,5 

2 Фарбування зрізів після обрізки т.шт. 10,5 10,5 

3 Догляд за доріжками з врах.крат. га 7,66 7,66 

4 Санітарна очистка газонів з врах.кратн. га 658 658 

5 

Щоденне прибирання газонів та 

набережної р.Дніпро  га 568 568 

6 Розокучення дерев т.шт. 6,3 6,3 

7 Розокучення кущів т.шт. 64,31 64,31 

8 Очищення пристовбурних лунок від піску шт. 3200 3200 

9 Зняття напливів піскосуміші з газонів  га 10,7 10,7 

10 Очищення доріжок від рослинності га 5,2 5,2 

11 Заміна рослинного грунту в лунках дерев шт. 410 410 

12 Прополювання квітників з врах.кратн. га 19,60 19,60 

13 Прополювання газонів з врах.кратн. га 20,1 20,1 

14 Рихлення лунок під деревами з врах.кратн. т.шт. 45,5 45,5 

15 Рихлення лунок під кущами з врах.кратн. т.шт. 560,5 560,5 

16 Видалення дикої порослі на деревах т.шт. 9,1 9,1 

17 Полив квітників з врах.кратн. га 2,8 2,80, 

18 Рихлення квітників га 19,6 19,6 

19 Скошування газонів з врах.кратн. га 597 597 

20 Згрібання скошеної трави з врах.кратн. га 138 138 

21 Полив газонів з врах.кратн. га 318 318 

22 Внесення добрив під дерева т.шт. 12,2 12,2 

23 Внесення добрив під кущі т.шт. 34,1 34,1 

24 Внесення добрив під квітники га 5,6 5,6 

25 Окучення дерев на зиму т.шт. 6,8 6,8 

26 Окучення кущів на зиму т.шт. 67,8 67,8 

27 

Згрібання листя з газонів та набережної (з 

врахуванням кратності) га 326 326 

28 Догляд за живоплотом м/п 923 923 

29 Кронування дерев шт. 120 120 

30 Зняття сухих та аварійних дерев шт. 550 978 

31 Очищення дерев від омели шт. 350 350 

32 

Догляд за кущами - формовочна обрізка (з 

врахуваннм кратності) т.шт. 190,5 190,5 

33 

Вивіз сміття, гілля, опалого листя, 

скошеної трави м3 4200 4952 

34 Полив дерев т.шт. 7,5 7,5 

35 Полив кущів т.шт. 9,5 9,5 

36 Догляд за трояндами шт. 420,0 420,0 

37 Видалення сухостійних кущів Шт.. 500 1595 
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Особливу увагу звернуто на прибирання підпорядкованих підприємству 

територій. Для підтримання належного санітарно-епідеміологічного стану на 

території Оболонського району, силами підприємства ліквідовано 

несанкціонованих стихійних навалів сміття Вказані території впорядковано, 

рекультивовано з підсівом трави та вивезено побутове сміття в місця 

утилізації. При виконанні намічених завдань були задіяні всі виробничі 

потужності підприємства, в тому числі, механізми машинно-тракторного 

парку та малої механізації, поливальна техніка.  

В теплично-парниковому господарстві вирощено  квіткова продукція як 

килимових, однорічних квітів, так і вазонної продукції для влаштування 

озеленення в скверах та парках району, відновлення вертикального 

озеленення. На відкритому ґрунті підприємства власними силами вирощується 

посадковий матеріал хвойних та декоративно-листяних кущів. 

Протягом 2017 року на Співочому полі у Печерському ландшафтному 

парку відбулося 4 міські виставки квітів. Підприємство не обійшло своєю 

увагою жодної. Силами підприємства оновлювалися композиції з урахування 

тематики, періоду проведення. 

Найбільшим об’єктом відновлення благоустрою в 2017 році  являється 

капітальний ремонт парку «Оболонь» Згідно даної програми на території  

парку  проведено  ряд наступних видів робіт: будівництво вхідної групи та 

стаціонарної громадської вбиральні; прокладання кабелю та будівництво 

системи  освітлення та електропостачання; монтаж системи автополиву для 

газонів; завершення мощення доріжок; встановлення альтанок та оглядових 

майданчиків; розміщення відеокамер; встановлення сучасних вдосконалених  

урн для сміття; влаштування фундаменту вхідної групи та центральної алеї; 

монтажу стін основних споруд парку (гром. вбиральні та господар. споруд);    

ландшафтної реконструкції; облаштування оглядових майданчиків та 

альтанок; прокладання технічних систем поливу; прокладання кабельної 

мережі для забезпечення енергопостачання парку. 

Для підготовчих робіт вертикального ландшафтного планування було 

переміщено понад 2 000 тонн рослинного грунту та піску. Висаджено понад 60 

дерев (листяні та хвойні дерева: ялини, липи, сакури, горобина та інші), понад 

2500 кущів (серед них бірючина, бересклет, спірея Бумальда, барбарис 

Тунберга, дерен, ялівець козаціький, гортензія, піроканта, вейгели, троянди  

тощо), квітів багаторічників близько 1000 шт. (лілейники, іриси, очиток 

видний, декоративні злакові трави, гейхери), однорічників понад 300 тисяч 

шт.(петунії, сурфінії, чорнобривці, цинерарії, бегонії, колеус тощо).В цілому ж 

влаштовано понад 5 га газонів, та понад 7000 м2 зручних сучасних паркових 

доріжок  із ФЕМ-покриття. У протилежних точках парку зведено три величні 

альтанки із неймовірними краєвидами на річку Дніпро та мости через неї. 

Облаштовані зони для спортивного дозвілля відвідувачів парку: найбільший 

спортивний комлекс воркаут в Україні!, та футбольне міні-поле. Для 

найменших діток на території парку  облаштований дитячий майданчик з 

ігровим обладнанням у формі корабля. Для безперебійного поливу зелених 

насаджень влаштовано поливо-зрошувальну мережу.  
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Виконання заходів з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану міста у 2017 році при проведенні весняної толоки  

дозволило забезпечити належний санітарно-технічний рівень підпорядкованих 

підприємству територій та іміджу району в цілому.  

Основні адреси: сквер по пр. С.Бандери, 26 в-28 (посадка дерев, посадка 

кущів, посадка багаторічних квітів); парк «Пуща-Водиця» (санітарне 

прибирання, вивезення сміття, згрібання опалого листя, влаштування газону); 

територія біля оз. Кирилівське (санітарне прибирання, вивезення сміття). 

На виконання запланованих заходів були задіяні всі виробничі потужності 

підприємства з метою відновлення благоустрою району після зимового періоду. 

Візитівкою району є стрижені форми декоративно-листяних чагарників, 

зокрема кулясті форми із спіреї Вангутта та сніжноягідників, по тр. розв’язці     

просп. Московського - просп. Г.Сталінграду – символ мудрості та сили –

композиція – «Слон» зустрічає виїжджаючих в район та на транспортній розв’язці 

по пр. Г.Сталінграду- вул. М.Залки висаджені об’ємні композиції «Утята».  

Радують око ранньовесняним буйним цвітінням різні кольори тюльпанів 

(всього в районі восени було висаджено 46,63 тис. шт. тюльпанів).   

Підприємство виконує підрядні роботи – відновлення газону після аварійних 

ремонтів теплових мереж відповідно до договору із ПАТ «Київенерго». 

Підприємство надавало допомогу в проведенні суботників мешканцям 

району на між квартальних територіях, між будинкових алеях, територіях біля 

закладів освіти та медицини. За зверненнями мешканців надавалися 

декоративні кущі, саджанці дерев та інструмент. До виконання робіт 

залучалися не лише озеленювачі виробничих дільниць підприємства, а й  

громадськість, зокрема, структурні підрозділи ОРДА, студентська молодь та 

громадські організації, підприємства, установи, безробітні громадяни, 

направлені Оболонським центром зайнятості. У рамках проведення 

патріотично-виховного заходу, що спрямований на реабілітацію дітей 

переселенців та їх адаптації до нормального життя у місті Києві висаджено 

волонтерами та учасниками антитерористичної операції кущі спіреї, кущі 

калини, хвойні дерева, квіти, відновлено газону. Зокрема, громадські 

організації «Наша Оболонь», «парк Наталка», «Самопоміч»; «ЗУЧ», «Приват-

банк» на територіях вздовж заток річки Дніпро, що не надані у власність чи 

користування або не використовуються за призначенням, зібрали 28 м3 сміття. 

Очищено територію біля озера «Біле» силами співробітників ОРДА. Зібрано та 

вивезено 9 м³ сміття, прибрано берегову смугу та очищено пляж. 

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) 

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

Влаштовано квітників 25 м2.  
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          Також, у рамках виконання природоохоронних заходів у місті Києві КП 

УЗН Оболонського району виконані роботи з озеленення існуючих об`єктів 

благоустрою: озеленення в складі об’єкту: «Капітальний ремонт західної 

частини парку культури та відпочинку «Пуща-Водиця в Оболонському 

районі»; озеленення в складі об’єкту: «Капітальний ремонт скверу на вул. 

між будинком №58 на проспекті Героїв Сталінграду та будинком №31 на вул. 

Прирічній в Оболонському районі»; озеленення в складі об’єкту: 

«Капітальний ремонт скверу  на вул. Вишгородській, 4 в Оболонському 

районі (сквер на перетині вулиць Вишгородської та Резервної; озеленення  в 

складі об’єкту: «Капітальний ремонт скверу  на вул.  Героїв Дніпра , 20,20-

А,20-Б, 20-В, 22-А в Оболонському районі»; озеленення  в складі об’єкту: 

«Капітальний ремонт скверу  на вул. Йорданській, 7 Оболонському районі»; 

озеленення в складі об’єкту: «Капітальний ремонт скверу  на проспекті  

Героїв Сталінграду, 51  в Оболонському районі»; озеленення  в складі 

об’єкту: «Капітальний ремонт скверу на проспекті  Героїв Сталінграду, 63  в 

Оболонському районі»; озеленення  в складі об’єкту: «Капітальний ремонт 

скверу по вул. Північній вздовж буд. № 2-В -46 в Оболонському районі»; 

озеленення  в складі об’єкту: «Капітальний ремонт скверу  по вул. Північній 

між будинками № 30-№36 в Оболонському районі»; озеленення скверу між 

будинками на пр. Героїв Сталінграду, 49-Б -53 та біля будинків на вул. Героїв 

Дніпра, 42-Б-62 в Оболонському районі. 
 

Шляхове господарство і його стан 
На  01.01. 2018 на балансі підприємства знаходиться:  

- дороги протяжністю - 132,3 км. та тротуари - 179,1 км., загальна площа яких 

складає:  2536,6 тис. м2, з  них: 

- площа тротуарів - 758,7 тис. м2; 

- площа доріг - 1777,9 тис. м2; 

- підземних пішохідних переходів - 32 шт.; 

- підпірних стін  -  1664,1  п.м.; 

- направляючої огорожі - 13342 п. м.  ; 

- колесовідбійної стрічки - 21175  п. м.; 

- перильної огорожі - 5 042 м.; 

- зливосточної мережі - 83,3 км.; 

-  очисна споруда - 1 шт.; 

- насосні станції для перекачування зливових вод - 2 шт.; 

Підприємство засноване на комунальній власності територіальної 

громади м. Києва і здійснює свою виробничу діяльність за рахунок 

бюджетних асигнувань та госпрозрахункової діяльності. 

                  Виконання основних показників за  2017- 2016 роки. 

 На утримання об’єктів зовнішнього благоустрою за 2017 рік 

підприємство отримало з бюджету  80 143,5 тис. грн.  

№ 
Основні завдання та 

заходи  

Од. 

вимір. 

факт за  2017 факт за 2016  

Кіл-ть т. грн. Кіл-ть т. грн. 

1. 
Ремонт та утримання  

об’єктів зовнішнього 

тис. грн   

80143,5 
 

 

47 428,8 
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благоустрою  -  усього   

1.1. Поточний (дрібний, сере-

дній) ремонт шляхового 

покриття – усього: 

т.м2/тис.г

рн. 
61,7 27805,1 51,5 12 399,8 

1.2. Ремонт оглядових колодязів шт./тис.грн. 28 25,9 28 36,4 

1.3. Ремонт зливо 

приймальних колодязів 

шт./ 

тис.грн. 
80 154,0 37 51,1 

1.4. Утримання доріг та тротуарів:                                тис.грн.  43 888,0  33 536,4 

 В т.ч. утримання  в 

осіньо- зимовий період: 

т.м2  

/тис.грн. 
2410,1 22 341,0 2178,1 21 552,0 

 - утримання в веснянно-

літній період: 

т.м2  

/тис.грн. 
1116,2 

21 

547,0 
1111,7 11 984,4 

1.5. Очищення оглядових   

колодязів 

шт./тис. 

грн. 
1334 405,3 1334 156,5 

1.6. Очищення зливо 

приймальних  колодязів 

шт./тис. 

грн. 
1664 415,7 1664 201,2 

1.7 Утримання колесо відбій-

ної стрічки направляючої 

пішохідної огорожі 

т.п.м./ тис. 

грн. 
12,3 530,7 17,4 637,7 

1.8. Заливка тріщин  т.п.м./ тис. грн. 21,7 2 698,2 2,9 122,0 

1.9 Придбання матеріалів (сіль 

технічна,  направляюча огорожа) 
тис.грн.  4 000,0  - 

1.10 Облаштування наземних 

пішохідних переходів з-

аниженими бортовими ка-

менями, влаштування під-

вищених пішохідних 

переходів 

од./ 

тис.грн. 
12 220,6 8 287,7 

 

Житлово-комунальний комплекс 
Житлово-комунальний комплекс Житловий фонд Оболонського району 

налічує 994 житлові будинки, з них: 594 будинків комунальної власності, 85 

будинків житлово-будівельних кооперативів, 18 відомчих будинків, 64 будинки 

ОСББ, 78 інвестиційних будинків, 143 приватних житлових будинків, 12 

гуртожитків.  

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Оболонського району м. Києва» виконує функції по обслуговуванню 

житлового фонду, який був переданий до сфери управління Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації. На підприємстві по обслуговуванню житла 

працює близько 2500 інженерно-технічних працівників та робітників, які здійснюють 

поточне утримання житлового фонду: прибирання будинків та прибудинкової 

території, утримання внутрішньо будинкових інженерних мереж, здійснюють технічне 

обслуговування обладнання будинків.  
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У 2017 році в рамках Програми економічного та соціального розвитку 

міста Києва та коштів місцевого бюджету виконано капітальний ремонт 

будинків, у тому числі: покрівлі 23 буд., фасади 12 буд., інженерні мережі 48 

буд., електрощитові 28 буд., сходові клітини 18 буд., зливо стічні мережі 12 

буд., облаштовано 10 дитячих та 2 спортивних майданчиків, замінено вікна в 

62 будинках. Всього за 2017 рік надано послуг з утримання будинків, споруд і 

прибудинкових територій на суму 172,63 млн.грн., проведено робіт з 

поточного ремонту на суму 20,62 млн.грн., а саме: частковий ремонт 

покрівель, внутрішньо-будинкових мереж та електромереж будинків, ремонт 

ганків та сходових клітин до 2-го поверху. Протягом року забезпечувався 

повний комплекс робіт з утримання будинків, споруд та прибудинкових 

територій, обслуговування інженерного обладнання: - санітарне утримання 

будинків та прилеглих територій. Підприємствами - перевізниками, які 

працюють в районі по вивозу побутового сміття та великогабаритних відходів, 

вивезено 299,9 тис.м3 твердих побутових відходів та 22,4 тис.м3 

великогабаритних відходів. - багатоповерхові будинки району обладнані 

ліфтами в кількості 2749 ліфтів, з них: відпрацювали термін експлуатації та 

потребують заміни – 1541. Технічне обслуговування ліфтів здійснює МП 

«Промкомплекс» у формі ТОВ. 

Відсоток сплати за послуги з утримання будинків, споруд і 

прибудинкових територій населенням за 2017 рік становить 98,05%. 

Щоп’ятниці проводився моніторинг стану розрахунків за житлово- комунальні 

послуги з метою погашення заборгованості населення за житлово- комунальні 

послуги. В результаті проведеної роботи та вжитих заходів до боржників 

станом на 31.12.2017 року сплачено боргу на загальну суму 13 млн. 467,18 тис. 

грн. Для зменшення цієї заборгованості до неплатників з початку 2017 року 

були вжиті наступні заходи, а саме: укладено 684 договори на 

реструктуризацію боргу на суму 6 825 762,53 тис.грн, підготовлено та 

передано до Оболонського суду 64 заяв про видачу судового наказу про 

стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги на загальну суму 

770 тис.грн, на даний час 12 судових наказів набрали чинності на суму 217,9 

тис.грн та передані на виконання до ВДВС Оболонського РУЮ м.Києва.  

Житлово-комунальні підприємства району в 2017 році приймали участь 

у виконанні заходів державних та загальноміських програм. З метою реалізації 

Закону України від 14 травня 2015 року № 417-VII «Про особливості 

здійснення права власності у багатоквартирних будинках» (далі – Закон) та на 

виконання заходів загальнодержавної Програми реформування ЖКГ щодо 

створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в 

будинках комунальної власності впродовж 2017 року проводилась системна 

роз’яснювальна робота серед жителів. На 01.01.2017 в районі налічується 64 

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

продовжувалася робота по проведенню нарад в рамках загальнодержавної 

Програми популяризації державної підтримки населення при виконанні 

заходів з енергоефективності, в роботі яких прийняли участь керівники 

Оболонської РДА, представники компаній-виробників та постачальників 

обладнання та матеріалів, представники ЖБК, ОСББ, ОСН. На виконання 
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міської програми по реалізації енергоефективних заходів із залученням 

додаткових коштів громадян на умовах спів фінансування для будинків ОСББ 

та ЖБК переможцями конкурсу проектів з реалізації енергоефективних 

заходів у житлових будинках міста Києва у 2017 році стали 10 ЖБК/ОСББ, які 

отримали фінансову допомогу з коштів міського бюджету на проведення 

енергоефективних заходів у будинках. На виконання Закону України «Про 

приватизацію державного житлового фонду» опрацьовано 830 заяв на 

отримання адміністративних послуг. Підготовлено 313 розпоряджень, згідно 

яких: приватизовано 160 квартири, видано 57 дублікатів свідоцтв про право 

власності, внесено змін до 95 свідоцтв про право власності; видано 315 

довідок щодо приватизації квартир; скасовано 1 рішення про приватизацію, 

надано 202 відмови щодо надання адміністративних послуг. 
 

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

повному обсязі потреб господарського комплексу та населення у всіх видах 

транспортних послуг, покращення руху громадського автотранспорту на території 

району. 

На території району знаходиться 20 великих та малих автотранспортних 

підприємств, які звітують управлінню статистики в Оболонському районі. 

Серед них 1 підприємство здійснює перевезення пасажирів, а 19 - 

вантажоперевезення, працює 2 авіакомпанії – Українське авіаційне транспортне 

підприємство “Роял авіа”, ТОВ «Ті-Ей-Пі авіа груп» та 2 підприємства 

залізничного транспорту, 34 гаражно-будівельних кооперативів, 20 

автокооперативів по експлуатації відкритих автостоянок, 21 підземний паркінг. 

Основними перевізниками пасажирів в районі є автотранспортні 

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

Куренівське тролейбусне депо, Подільське трамвайне ремонтно-

експлуатаційне депо та інші, які не звітують районному відділу статистики. 

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

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

По території району проходять 5 трамвайних, 14 тролейбусних, 12 

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

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

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

Показники 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Перевезено пасажирів (тис.пас.) 29434,4 31167,4 25378,4 (на 01.10.2017) 

Пасажирооборот (тис./пас.км) 410681,3 426206,4 350022,0 (на 01.10.2017) 

Кількість автопідприємств (шт.) 1 1 1 

Показники 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Перевезено вантажів (тис.т.) 237,4 424,27 337,1 (на 01.11.2017) 

Вантажооборот (тис./т.км) 46232,45 58555,53 57,2(на 01.11.2017) 

Кількість автопідприємств (шт.) 13 17 19 
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Керівництво райдержадміністрації постійно приділяє увагу розвитку 

транспортного комплексу району. Практично на всіх основних маршрутах зупинки 

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

своєчасно проводиться ремонт існуючих. 

У 2017 році відкрито новий трамвайний маршрут № 17: вул. Йорданська -14 

лінія (Пуща-Водиця). 

На всіх автобусних маршрутах, трамвайних та тролейбусних маршрутах  

впроваджено автоматизовану систему диспетчерського управління (АСДУ), 

що покращило організацію руху зазначених маршрутів та надало можливість 

пасажиру через Інтернет завжди бути в курсі про всі маршрути громадського 

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

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

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

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

На 01.01.2018  загальна  ємкість складає 150 тис. номерів.  

Відсоток  телефонізації  квартир - 99,4%. 

Встановлено та працює 90 універсальних (міських, міжміських та 

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

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

таксофонів встановлені з цілодобовим доступом в лікувальних закладах). 
 

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

енергоносії в бюджетних організаціях і житловому фонді є встановлення 

приладів обліку. На 01.01.2018 в управлінні освіти, управлінні охорони 

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

експлуатацію усі із 122 запланованих модульних індивідуальних теплових 

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

за споживання теплової енергії. В навчальних закладах управління освіти 

проводиться заміна застарілих типів світильників на нові – енергозберігаючі 

ЕПРА, які регулюють і забезпечують оптимальне освітлення приміщень в 

залежності від рівня зовнішнього освітлення. Економія спожитої електроенергії 

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

теплової енергії встановлені практично у всіх установах, що фінансуються з 

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

спожиті енергоносії згідно показань приладів, а не по договірним 

навантаженням. Завдяки встановленню та технічному обслуговуванню вузлів 

обліку та модульних тепло пунктів, сумарна економія коштів по сплаті за 

теплову енергію на об’єктах бюджетної сфери та КП УЖГ за 2017 рік склала 1,69 

млн. грн. 

Економія коштів бюджетними установами, млн. грн. 

2015 рік 2016 рік * 2017 рік* 

116 1,69 1,69 
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* В зв’язку із передачею з 01.01.2016 обслуговування МІТП КП «Група 

впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських 

будівлях», розрахунок економії проводиться по новій методиці, в основному за 

рахунок зменшення теплового навантаження в навчальних закладах на період канікул 

без урахування базового рівня споживання теплової енергії до встановлення МІТП. 
 

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

багатодітних сімей для отримання пільг. Постійно проводиться 

роз’яснювальна робота серед багатодітних сімей щодо отримання пільг. В 

районі зареєстровано станом на 01.01.2018 – 1217 багатодітних сімей, в яких 

3815 дітей. 

Направлено на оздоровлення за рахунок міських та державних коштів у              

2017 році 352 дітей пільгових категорій. Станом на 01.01.2018 у відділі 

зареєстровано 1632 заяв звернень громадян. 

28.03.2017 в приміщенні Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 

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

підготовки та організації проведення заходів до Дня Матері та Дня сім’ї. 

У 2017 році проведено оздоровлення 352 дитини пільгових категорій. 

26 – 30.09.2017 взято участь у складі збірної команди Києва у 

Всеукраїнській спартакіаді серед команд держслужбовців. 

26.09.2017 в приміщенні управління з питань надзвичайних ситуацій за 

адресою: вул. Вишгородська, 21, взято участь у нараді з питання «Про порядок 

підготовки спортивних споруд міста та інших спеціально відведених місць для 

проведення масових спортивних  та культурно-видовищних заходів». 

16 – 17.12.2017 спільно з управлінням освіти забезпечено участь 

команди школярів Оболонського району м. Києва у турінірі з футболу «Кубок 

Промінь Україна» у рамках  соціального проекту «Дитячий футбол миру», у 

приміщенні Київської інженерної гімназії по вулиці Княжий Затон, 12-А. 

18.12 – 19.12.2017 року до Дня Святого Миколая для дітей-сиріт району 

в приміщенні дитячого кінотеатру «Кадр» відбувся перегляд дитячого 

анімаційного фільму «Фіксики», після якого діти отримали солодкі подарунки. 

 23.12 – 31.12.2017  в приміщенні комунального підприємства 

Оболонського району м. Києва «Дитячий кінотеатр «Кадр» було проведено 24 

новорічно-різдвяні програми для дітей, батьки яких є учасниками АТО, дітей з 

малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю. У рамках програми 

проводилась розважальна святкова частиназа участю акторів і переглядом 

дитячого анімаційного фільму, а також вручення новорічних подарунків. 

 23.12. – 26.12.2017 в актовій залі Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації було проведено 8 новорічних музичних вистав «Магія 

новорічної вистави» для дітей пільгових категорій з врученням новорічних 

подарунків . У постановці було задіяно 100 вихованців Центру творчості дітей 

та юнацтва Оболонського району м. Києва  

 5298 дітей відвідало новорічні святкові заходи в Оболонському районі м. Києва. 

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

молоді у 2017 році було надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. Так протягом року фахівцями центру було 

- охоплено роботою 5411  осіб, яким надано 27369 соціальних послуг; 

- сформовано банк даних сімей СЖО, який на 01.01.2018 налічує 262 сім’ї; 

- проводився соціальний супровід 66 сімей; 

- проводилося соціальне супроводження 6 прийомних сімей та 1 дитячого 

будинку сімейного типу. 

-проведено 1953  соціальних відвідувань сімей СЖО, сімей учасників АТО,  

одиноких матерів, сімей, яким призначена державна допомога при 

народженні дитини. 

У 2017 році продовжилася реалізація заходів соціальної програми 

«Здійснення комплексних заходів з надання соціально- психологічної 

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

програмою «Турбота. Назустріч киянам»). На їх реалізацію було виділено 

397,5 тис.грн.   До роботи було залучено 6 спеціалістів, які відвідували сім’ї 

учасників АТО ( демобілізованих, поранених, загиблих), складали оцінку 

потреб їх сімей, надавали інформаційні, психологічні, соціально – педагогічні 

послуги, залучали дітей та сім’ї бійців до соціокультурних заходів.  Протягом 

року  роботою було охоплено 3004 особи, яким надано 6188 соціальні послуги. 

З метою покращення умов праці працівників центру придбано 

оргтехніку на загальну суму 128341,00 грн. 

         З метою покращення надання соціальних послуг та можливості 

оперативного реагування в разі необхідності вилучення дітей із сімей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, у травні 2017 році був придбаний 

автомобіль HYUNDAI H350 вартістю 1329000,00 грн. 

Протягом  2017 року  в районі успішно працювали 16 підліткових клубів 

за місцем проживання. В них працювало 133 гуртків, секцій та студій, які 

відвідали 2900 дітей, з яких 707 -  пільгових  категорій (сироти, напівсироти, 

інваліди, з багатодітних сімей, з малозабезпечених родин).  

В 3 приміщеннях підліткових клубів був проведений  капітальний 

ремонт на загальну суму  1499338,00 грн. 

           П/К «Гарт» (просп. Оболонський, 28В) –  проведено капітальний ремонт 

спортивної зали та допоміжних приміщень, встановлено радіатори, 

вентиляційну систему, відремонтований санвузел, проведене часткове 

утеплення фасаду, відремонтовано електромережу. 

           П/К  «Либідь» (вул. Озерна, 8А)  - проведено капітальний ремонт 

приміщень клубу,  відремонтований санвузел,  проведено ремонт фасаду 

вхідної групи. 

          П/К «Гроно» (вул. Вишгородська,44В) – проведено капітальний ремонт 

приміщень клубу,  відремонтовані санвузли,  замінено  вікна. 

   Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями 

Згідно рішення Київської міської ради «Про створення Центру 

соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями в Оболонському районі міста Києва» від 01.11.2012 №236/8520 
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та розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 17.01.2013 №9, було прийнято рішення створити Центр соціально-

психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями в Оболонському районі міста Києва (далі – Центр). З січня 2013 

року Центр працює як соціальний заклад згідно Положення. 

Метою діяльності Центру є відновлення та підтримка фізичного та 

психічного стану дітей та молоді з функціональними обмеженнями, їх 

адаптація та інтеграція в суспільство.  

Центр надає соціально-педагогічні, психологічні та консультативні послуги 

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

та молоді з функціональними обмеженнями, організовує їх дозвілля. 

Діяльність Центру спрямована на реабілітацію дітей та молоді з 

органічним ураженням опорно-рухового апарату та центральної і 

периферичної нервової системи, інтелектуальною недостатністю, затримкою 

психо-мовного розвитку, синдромом Дауна, аутизмом.  

З міського бюджету на 2017 рік було передбачено видатки на утримання 

Центру в розмірі 1333,6 тис. грн. (в т.ч. на  заробітну плату – 1098,1 тис.грн. ), 

також на організацію та проведення соціокультурних заходів. 

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

2017 році працювало 13 осіб – 8 спеціалістів, які безпосередньо надають 

послуги особам з функціональними обмеженнями та їх батькам (2 практичних 

психологи, 1 соціальний педагог, 2соціальний працівник; 1вчитель-

дефектолог, 1 логопед; 1вчитель реабілітолог), та 5 працівників 

адміністративного апарату і обслуговуючий персонал. 

За 2017 рік було надано послуг  384 особам, з них, 153 – батьки, які 

отримують послуги разом з дітьми , 106 –діти , молодь віком до 35 років – 125 осіб. 

За 2017 рік спеціалістами Центру було надано - 11032 послуги дітям та 

молоді з ф/о, з них: соціально-педагогічних - 5406, психологічних - 2262,  

економічних - 120, інформаційних - 2752. медичних – 722. Було проведено 91 

соціокультурних заходів, в яких прийняли участь 2024 особи. 

Центр надав вагому базу для проходження практики 15 студентами 

державних вузів. 

Успіхами роботи Центру є стабільна робота групи дошкільної 

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

«Капітошки» для дітей з порушеннями аутичного спектру, міні-клубів для 

молоді на візках, робота терапевтичної групи для дітей разом з батьками 

«Сонечко», робота підліткової групи (13-17 років), що проводить заняття по 

корекційно-розвивальній програмі з морального розвитку підлітків,  група 

«Природа жінки», що функціонує для матерів, які виховують дітей з 

інвалідністю та має на меті допомогти  жінкам зрозуміти та прийняти себе, 

отримати підтримку та поради  щодо виховання особливих дітей та сприяє 

налагодженню стосунків у сім’ї, між чоловіком та дружиною, батьками та 

дітьми. Стабільно функціонують вже існуючі 5 груп для дітей та підлітків 

різного віку та з різними нозологіями захворювань. Їде стабільна робота клуб 

молодіжного спілкування. Де молодь спілкується та обговорює нагальні 
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проблеми. Проводились заняття з реабілітації дітей засобами музики та творчі 

заняття для дітей і молоді. 

Київським центром з фізичної культури інвалідів “Інваспорт» спільно з 

ЦСПРДМФО в Оболонському районі на базі реабілітаційного центру 

проведено чемпіонат міста Києва з шашок серед молоді з функціональними 

обмеженнями.  

За підсумками якого, вихованець ЦСПРДМФО Шаренко Максим посів 

II-місце та нагороджений медаллю і дипломом. Христенко Світлана та 

Климчук Оксана вибороли ІІ-ге та ІІІ-тє місце серед дівчат. У вересні М. 

Шаренко прийняв участь у міському турнірі з шахів , де посів І-ше місце, був 

учасником Всеукраїнського чемпіонату ,де посів  почесне VII-ме місце. 

У квітні місяці  Київським міським центром соціальних служб було 

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

ЦСПРДМФО Оболонського району  приймали участь як маломобільна 

молодь, так і волонтери. Район посів IVмісце серед 10-ти команд м. Києва. 

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

Таун». На базі західного спортивно-реабілітаційного центру НКСІУ проходив 

чемпіонат України з трейлорієнтування. У ньому брали участь 2 представники 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями.  

Група клієнтів Центру стала учасниками в Міжнародному творчому 

Конкурсі «Без кордонів». 13 учасників від Центру отримали призи від журі в 

різних номінаціях. На хорошому підготовчому рівні  відбувся Гала-концерт 

«Повіримо у себе», в якому прийняло участь 160 осіб з ф/о Оболонського 

району. Для  оцінювання номерів було залучено професійне журі. Вихованці 

Центру гідно виступили на Міському Гала-концерті,  отримавши почесну 

відзнаку у виді 7 кубків за І - ші місця у різних номінаціях..   

Крім основної діяльності Центр займався організацією та проведенням 

соціокультурних заходів, пізнавально-навчальних екскурсій, профорієнтаційних 

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

Згідно угоди з Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України 

спеціалістами Центру було розроблено Основну програму ЦСПРДМФО для 

спеціалістів Центру. Програма отримала рецензію вченої ради Інститутом 

спеціальної педагогіки НАПНУ. 

Спеціалісти Центру постійно шукають нові форми та методи роботи для 

покращення фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей та 

молоді з особливими потребами. 
 

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

державної адміністрації спрямована на захист прав та інтересів дітей, 

особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

         На 01.01.2018 на профілактичному обліку Служби перебувало  53 

дитини, які опинились у складних життєвих обставинах.  

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

функцій, Службою у справах дітей здійснено 305 обстежень житлово-
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побутових умов проживання дітей вищезазначеної категорії та проведено 

профілактично-виховні бесіди з батьками.      

 Протягом 2017 року службою у справах дітей, організовано та  

проведено 28  рейдів «Діти вулиці», 7 рейдів по комп’ютерних клубах і 

розважальних закладах. Здійснено 8 перевірок  комп'ютерних клубів, щодо 

наявності там неповнолітніх під час навчального процесу або у вечірні години. 

    Протягом 2017 року до Оболонського районного суду м. Києва Органом 

опіки та піклування Оболонської РДА було подано 10 позовних заяв про 

позбавлення батьківських прав батьків, які злісно ухиляються від виконання 

своїх батьківських  обов'язків та 2 позовні заяви про відібрання дітей без 

позбавлення батьківських прав. 11 позовів задоволено, 1 перебуває на розгляді. 

Крім того, протягом 2017 року працівники Служби взяли участь у 

розгляді 580 судових справ з питань соціально-правового захисту дітей. 

 На базі Оболонського районного суду м. Києва суддями проводяться  

лекції для старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів району на 

тему “Кримінальна відповідальність неповнолітніх”, з метою попередження 

правопорушень та вчинення злочинів дітьми.  

Організовано та проведено 25 засідань  Комісії з питань захисту прав 

дитини, під час яких було  розглянуто 766 питань  захисту законних прав та 

інтересів дітей.  

На обліку служби у справах дітей  перебуває 269  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. З них: 15 дітей виховується в 

державних дитячих установах, 251 дитина забезпечені сімейними формами 

виховання відносно 3 дітей вирішується питання їх влаштування. 

 В районі працює успішно працює дитячий будинок сімейного типу, в 

якому виховується 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  З них  3 дітей  вже здобувають професії. А саме: 2 дітей - у 

Київському коледжі будівництва, архітектури та дизайну за спеціальністю 

“зелене будівництво та садово-паркове господарство”, 1 дитина навчається у 

Київському медичному коледжі. 

Відповідно до міської програми “Діти.Сім'я.Столиця”, на 2017 рік були 

виділені кошти в сумі 34000 грн., на які закуплено килимові покриття, 

гардини, посуд та дрібну побутову техніку. 

 Також, в районі працює 6 прийомних сімей, в яких виховується 8 дітей.  

 За 2017 рік усиновлено 11 дітей громадянами України.  

 11 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, перебувають на квартирному обліку, з метою позачергового 

оримання житла.  

Протягом 2017 року, працівниками Служби було опрацьовано 694  звернення 

громадян щодо захисту прав та інтересів дітей, 2803 листів вхідної документації, 

згідно яких підготовлено відповідні запити та надано відповіді -1899.  
 

Освіта 
Загальна середня освіта 

Протягом 2017 року мережа закладів загальної середньої освіти  району 

збережена. В районі функціонує 52 заклади: 17 – загальноосвітніх навчальних 
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закладів, 11 - спеціалізованих шкіл, 3 -  початкові школи,  3-  школа - дитячий  

садок, 9 – навчально-виховних комплекси,  2 школи-інтернати, 2 – спеціальні 

інтернати,  6– приватних шкіл, 2 початкові приватні школи. На 01.09.2017 у 

закладах  загальної середньої освіти комунальної форми власності здобувають 

освіту 28629 учні та 1175 учні в приватних навчальних закладах. Середня 

наповнюваність класів у закладах загальної середньої освіти 25,8, кількість 

класів - 110 у комунальних закладах та 108 у приватних закладах. Кількість 

першокласників у 2017 році - 12391 учнів у комунальних закладах  та 710  учнів 

у приватних.  Також створені умови для забезпечення освітніх потреб 

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції. Так в закладах  загальної 

середньої освіти району навчаються 73 дитини з АР Крим, 377 з Донецької обл., 

178 дітей з Луганської області. В спеціалізованій школі № 210 запроваджено 

дистанційне навчання для дітей, які залишилися в зоні проведення 

антитерористичної операції. У 2017 році 9-ті класи закладів загальної середньої 

освіти закінчили 2290 учнів, а 11-ті класи – 1461 учень. За результатами 

навчання золотими медалями нагороджено 65 випускників, а срібними 44 учні. 

Дошкільна освіта 

На забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей дошкільного 

віку та реалізацію поставлених  завдань спрямована діяльність мережі 

дошкільних закладів району, яка становить 71 заклад, із них 57 дошкільних 

навчальних закладів комунальної форми власності, 3 - відомчі, 7 приватних, 2 

школи - дитячі садки комунальної форми власності, 1 – приватна,  1 НВК 

«Перша ластівка». У зазначених закладах навчається та виховується  11459 

дітей дошкільного віку. Прийом дітей та комплектація груп проводився 

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

мають пільги відповідно до чинного законодавства. Усі ДНЗ укомплектовані 

відповідно до віку дітей. На 100 місцях у ДНЗ комунальної форми власності 

знаходиться 112 дітей. З урахуванням фактичного стану здоров’я дітей, 

збережена та удосконалена мережа ДНЗ компенсуючого типу (спеціальні, 

санаторні),  де навчаються і отримують необхідну реабілітаційно - корекційну 

допомогу 1542 дітей, що становить 15,0 % від загальної кількості дітей в ДНЗ 

комунальної форми власності (10378 дітей), які одночасно мають можливість 

покращити стан здоров'я та повністю або частково відновити порушення в 

розумовому та (або) фізичному розвитку. В ДНЗ № 662 функціонує 2 

інклюзивні групи для дітей з синдромом Дауна.  В ДНЗ № 291 – 3 інклюзивні 

групи для дітей з аутичним спектром порушень. В ДНЗ «Центр розвитку 

дитини» «Я+ сім»я» навчаються та виховуються діти з різними особливими 

потребами на короткотривалому перебуванні до 4 годин. В ДНЗ №590 

функціонує 2 групи з короткотривалим передуванням для дітей з тяжкими 

хворобами опорно – рухового апарату. В ДНЗ №49 2 групи для дітей з 

тяжкими хворобами порушення зору. В ДНЗ №602 функціонує 7 інклюзивних 

груп для дітей з порушенням слуху. В зв’язку з тим, що є потреба батьків у 

відкритті додаткових груп для дітей з особливими потребами в ДНЗ №280 з 

01.09.2017 року перепрофільовано 2 груп для дітей загального розвитку в 

інклюзивні групи для дітей з затримкою психічного розвитку і на даний час 
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функціонує 8 інклюзивних групта 2 спеціальні групи для дітей  затримкою 

психічного розвитку. В ДНЗ №673 відкрито додатково 2 групи для дітей  

хворобами органів травлення. В спеціальних, інклюзивних групах з дітьми 

працюють спеціалісти: вчитель – дефектолог, вчитель – логопед, 

сурдопедагог, психолог асистент вихователя, які супроводжують дітей з 

особливими потребами. З метою збільшення місць у функціонуючих 

дошкільних навчальних закладах звільняються приміщення від орендарів та 

проводиться ремонт аварійних приміщень. На 01.09.2017 відновлено  роботу 9 

груп  у працюючих  ДНЗ:  №585 - 1 група, ДНЗ №603 – 1 група, ДНЗ №280 – 2 

групи, ДНЗ №673 – 5 груп. Всього на 180 місць. Відновили роботу ДНЗ 

№585,598,321 після реконструкції. Проводиться реконструкція ДНЗ 

№260,436,533,661. Проведено ремонт харчоблоків ДНЗ №263,605,603,611. 

Існуюча мережа дошкільних навчальних закладів загального та компенсуючого 

типів задовольняє потреби батьків району. 

Позашкільна освіта 

Серед пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти 

важливого значення надається позашкільній освіті як дієвому важелю 

соціального виховання та реформування життєвої компетенції молоді. У 

системі освіти Оболонського району 10 комунальних позашкільних 

навчальних закладів: 6 комплексних та 4  дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

в яких навчається понад 11290 дітей, що складає 41 % від загальної кількості 

дітей шкільного віку. Діюча мережа позашкільних навчальних закладів надає 

переважно безкоштовні послуги, створює додаткові можливості для 

духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дітей та підлітків, здійснює 

соціальні функції стосовно забезпечення змістовного дозвілля молоді, навчає 

учнів за дослідницько-експериментальним, художньо-естетичним, еколого-

натуралістичним, туристсько-краєзнавчим, науково-технічним  та 

спортивними напрямам. У системі освіти Оболонського району для дітей 

різного соціального походження збережена доступність та безоплатність 

позашкільної освіти. Робота цих закладів організовується відповідно до 

індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей вихованців і здійснюється 

за різними напрямами  позашкільної освіти. Педагогічні колективи  

позашкільних закладів та тренерсько-викладацький склад Дитячо-юнацьких 

шкіл   приділяє  належну увагу реалізації державних освітніх програм щодо 

розвитку позашкільної освіти. Так, кількість заходів, проведених 

позашкільними навчальними закладами  (експедиції, збори, змагання, зльоти, 

походи, конференції, конкурси, турніри, концерти та інших, передбачених 

статутом закладу) – 264 , залучено  дітей у цих заходах 13017 вихованців. 

Рформування позашкільної освіти і виховання у 2017 році  здійснювалося 

шляхом: оптимізації  мережі незалежно  від форм власності; якісного  

оновлення змісту, принципів,  форм, методів та напрямів діяльності; 

підвищення ролі суспільних інституцій, батьків, громадськості, забезпечення 

державної підтримки; науково-методичного забезпечення діяльності  

навчальних закладів. 

Патріотичне виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших 

пріоритетів гуманітарної політики в Україні, важливою складовою 
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національної безпеки України. В умовах сьогодення  на перший план виходить 

проблема відродження національної системи освіти як передумови виховання 

нового покоління українців.  Головна   мета  системи освіти Оболоні – 

створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як 

громадянина України, формувати покоління, здатне навчатися впродовж 

всього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. 

Впровадження системи національно-патріотичного виховання  в 

Оболонському районі реалізовується єдиним комплексом цілеспрямованої 

дії,закладів дошкільної освіти,закладів загальної середньої освіти, ліцеїв, 

гімназій, позашкільних установ,  громадських організацій, родин, органів 

державної влади, інших соціальних інститутів діяльність яких направлена на 

формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття 

вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності 

до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту 

національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння 

становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Яскравою 

інноваційною формою патріотичного виховання  в Оболонському районі є 

співпраця з дитячим телебаченням Веселка-ТВ,  актори у відеокліпах є  

вихованцями навчальних закладів  району,  а також  на сьогодні майже кожна 

школа має авторські відеороботи на патріотичну тему. У центрі виховної 

системи кожного навчального закладу лежить виховання засобами історії 

тобто реальними подіями, фактами про виникнення, становлення і розвиток 

свого народу, нації. Протягом 2016-2017 років   спільними зусиллями провели 

безліч неоціненних патріотичних акцій,  флешмобів, патріотичних уроків, 

національно-культурні свята, військово-патріотичні збори, спортивно-

оздоровчі табори, краєзнавчі експедиції та походи. Всі ці виховні заходи були 

оцінені як високоефективні, адже були досягнуті  виховні завдання визначені  

Концепцією національно-патріотичного виховання (підписаною Указом 

 Президента України  від 12 червня 2015 року  №334/2015 «Про заходи щодо 

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»). 
Соціальний захист дітей 

Питання оптимального функціонування системи захисту прав дітей та 

додержання законодавства України щодо соціального захисту дітей 

знаходиться на постійному контролі управління освіти.  

В закладах освіти району проводиться робота по захисту прав та 

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

тих дітей, які позбавлені батьківського піклування та дітей-сиріт за такими  

напрямками  роботи: 

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

дітей, які потребують особливої соціальної уваги – учнів та вихованців 

закладів освіти району; 

- ведення обліку дітей шкільного віку, які охоплені освітою; 

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

інтересам дитини;  
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- забезпечення безкоштовним харчуванням дітей початкових класів, дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з 

малозабезпечених сімей; 

- організація змістовного дозвілля та здійснення оздоровлення дітей пільгових 

категорій; 

- охоплення дітей пільгових категорій позашкільною освітою. 

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

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

У 2017 році в закладах освіти, в тому числі в закладах дошкільної освіти, 

району налічувалось 209 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з них 40 учнів отримали Єдині квитки, які надають їм право до 

вісімнадцятирічного віку на  безоплатний проїзд у громадському міському 

(приміському) транспорті, безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, 

музеїв, спортивних споруд. Всі учні даної категорії забезпечені Єдиними 

квитками.  Шкільною та спортивною формами у 2017 році забезпечено 123 

учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 

загальну суму 171000 гривень. Згідно нормативам Міністерства освіти і науки 

України, на кожну дитину виділено в межах від 1160 до 1350 гривень (залежно 

від розміру).  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

25.08.2005 року № 823 „Про затвердження Порядку надання одноразової 

допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після 

досягнення ними 18-річного віку”,  виплату одноразової допомоги по 

досягненню 18-річного віку у 2017 році отримали 34 особи із числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірі 1810 грн. кожна.   

Підготовка закладів освіти Оболонського району до нового навчального 

року та до роботи в осінньо-зимовий період. 

- Капітальний ремонт фасаду з утепленням: ЗЗСО №№ 170, 194, 244; 

- реконструкція існуючих закладів освіти: ЗЗСО №№ 211, 16,  

ЗДО №№ 585, 533, 193, 260, 321, 436, гімназія-інтернат № 299; 

- капітальний ремонт покрівлі ЗДО№№ 263, 607, 665, ЗЗСО № 170; 

- заміна віконних блоків у 18 закладах, 8 ЗДО та 10 ЗЗСО; 

- капітальний ремонт харчоблоків у 6 закладах, 2  ЗДО та 4 ЗЗСО; 

- капітальний ремонт спортивних залів у 4 закладах, гімназія «Оболонь», 

«Потенціал», ЗЗСО №№ 210, 9; 

- капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків у закладах ЗЗСО 

№№ 219, 29. 16, 104, 20, ШДС «Турбота»; 

- реконструкція стадіону ЗЗСО № 170 та проектні роботи по реконструкції 

стадіону ЗЗСО № 194 -252; 

- капітальний ремонт приміщень їдальні ЗЗСО № 256, актової зали ЗЗСО №№ 

285, 226, 8, 216, приміщень  ЗЗСО №№ 170, 231, гімназія «Оболонь», 240, 18, 

29, 233, ШДС «Ластівка» , ЗДО №№ 598, 603, пральні ЗДО № 291, сходової 

клітини ЗДО № 673, приміщень санвузлів ЗДО №№ 663, 588, 605, 607, 609, 

613, 635, 636, 662, ЗЗСОД №№ 219, 231, 256, 104; 

- капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж у ЗДО №№ 605, 607. 

ШДС «Ластівка», ЗЗСО №№ 29, 245, 231, 104, 14, 168, 232, 240, 9; 

електрощитової у  ЗДО № 263; 
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- капітальний ремонт огорожі в ЗДО № 606, ЗЗСО № 240; 

- капітальний ремонт тіньових навісів у ЗДО №№ 531, 603, 144, 602, 663, 664, 

665, 673. 

Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в 

частині капітальних ремонтів виконано та профінансована на 49638,1 тис.грн. 

(97,6%), в частині капітальних вкладень виконана та профінансована на 

53039,8 тис.грн. або 96,9%. 

Робота з обдарованими дітьми 

В Оболонському районі протягом жовтня-грудня 2017 року були проведені І 

та ІІ етапи Всеукраїнських та київських міських олімпіад з навчальних предметів, у 

яких брали участь більше 10000 учнів. У ІІ етапі взяли участь 3130 учнів з 6- 11 

класів: українська мова і література – 483; математика – 354; історія – 154; 

правознавство – 45; економіка – 13; фізика – 177; астрономія – 15; хімія – 172; 

біологія – 199; екологія – 21; географія – 156; російська мова – 40; зарубіжна 

література – 307; англійська мова – 324; французька мова – 21; німецька мова – 64; 

інформатика – 14; офісні технології – 44; комп’ютерна анімація – 40; комп’ютерна 

графіка – 101; web-дизайн – 284 образотворче мистецтво – 154; трудове навчання – 

81; фізична культура – 26; лінгвістика – 74; педагогіка та психологія – 21. 907 учнів 

стали переможцями олімпіадних змагань. 

Протягом грудня 2017 року був проведений  I  (районний)  етап  

Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Оболонської районної філії Київського територіального відділення 

МАН України (Київська Мала академія наук учнівської молоді), в якому  

взяли участь 255 учнів з 16  навчальних закладів. 

 На конкурс представлено: відділення історії – 9 робіт; відділення наук 

про Землю – 7  робіт; відділення філософії та суспільствознавства – 1 робота; 

відділення технічних наук - 3 роботи; відділення комп’ютерних наук – 2 

роботи; відділення української філології та мистецтвознавства – 14 робіт; 

відділення іноземної філології та зарубіжної літератури – 16 робіт; відділення 

математики – 6 робіт; відділення фізики та астрономії - 7 робіт; відділення 

економіки - 1 робота; відділення хімії і біології - 17 робіт; відділення екології 

та аграрних наук – 5 робіт.  

Переможцями та призерами районного етапу стали 88 учнів, що складає 

34,5% від загальної кількості учасників. 80 учнівських роботи заявлено  на участь 

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

У  I  (районному)  етапі  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-

дослідницьких робіт взяли участь чотири наукових товариства учнів-

колективних членів Київської Малої академії наук: школа І-ІІІ ступенів № 9, 

НВК № 143, НВК № 157 та НВК «Оболонь». 

Результати проведення конкурсу – захисту у 2017 році показали, що 

найактивнішими учасниками конкурсу були учні 10 класів.  

Навчальні роки Класи  

5-8 9 10 11 Всього 

Результати участі у 2017-2018 н.р. 29 87 89 50 255 
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В Оболонському районі 25 закладів освіти впроваджують в освітній 

процес дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського та регіонального 

рівнів.  З них 15 закладів освіти впроваджують дослідно-експериментальну 

роботу всеукраїнського рівня: «Науково-методичні засади впровадження 

фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» 

(НВК № 20, школа № 170, СШ № 194 «Перспектива»), «Формування 

відповідального ставлення учнів гімназії до здоров’я в умовах ринкової 

економіки» (НВК «Потенціал»),  «Моделювання навчально-виховного процесу 

паралельного вивчення двох іноземних мов з 1-го класу в загальноосвітній 

школі» (Школа №9, ШДС «Турбота»), «Психолого-педагогічні умови 

становлення ціннісних орієнтацій дітей  в ігровій та навчальній діяльності 

освітньої системи «Радість розвитку»» (Школа №№ 9, 231, 233), «На крилах 

успіху» (Школа № 170, СШ № 194 «Перспектива», НВК «Оболонь»), 

«Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл» 

(Школа № 104 імені О. Ольжича, НВК «Потенціал»), «Науково-методичні 

засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного 

віртуального STEM-центру» (ВНМВ STEM-центр)» (СШ № 214, школа № 225, 

НВК «Оболонь»), «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» 

Smart Kids» (СШ № 14 українського професора С.Ф. Грушевського), 

«Початкова школа: освіта для життя» (школа № 232, ліцей туризму), 

«Районний методичний ресурсно-сервісний центр як новий формат 

методичної служби в умовах трансформацій в освітньому просторі України» 

(НМЦ управління освіти). 

На базі Науково-методичний центр управління освіти протягом другого року 

впроваджується дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня «Районний 

методичний ресурсно-сервісний центр як новий формат методичної служби в умовах 

трансформацій в освітньому просторі України». Мета якого переформатувати 

Науково-методичний центр у методичний ресурсно-сервісний центр.  

16 закладів освіти впроваджують дослідно-експериментальну роботу 

регіонального рівня: «Соціально-педагогічні аспекти організації інклюзивної 

освіти дітей зі зниженим слухом в умовах основної та старшої школи» ( школа 

№ 233), «Упровадження мультипрофільного навчання в середній 

загальноосвітній школі» (Школа №№ 8,9, 29, 225, 170, НВК № 20), 

«Соціально-педагогічні умови організації інклюзивного навчання учнів 

молодшого шкільного віку зі зниженим зором» (школа № 226, НВК 

«Ластівка»), «Розвиток освітнього простору білінгвального навчального 

закладу в умовах трансформаційних змін» (НВК № 20), «Проектування змісту 

і структури електронного навчально-книжкового комплексу для учнів 

початкової школи» (НВК № 157), «Вплив вправ на баламетричній дошці на 

успішність дітей у навчанні» (НВК «Потенціал»), «Організаційно-педагогічні 

умови впровадження у середній загальноосвітній школі ресурсних класів для 

дітей з аутизмом» (школа № 231), «Програма розвитку професійної 

компетентності педагогічного персоналу навчального закладу» (школа № 104 

імені О. Ольжича, НВК № 157), «Формування культури здорового способу 

життя учнів в умовах білінгвального навчального закладу» (НВК № 20), 

«Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-
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навчання в школі» (школа-інтернат № 4, НВК № 143, 240 «Соціум»), 

«Організаційно-педагогічні умови художньо- естетичного розвитку учнів 

основної  школи» (школа № 245), «Впровадження до профільного 

диференційованого навчання в умовах ЗНЗ шляхом вибору індивідуальної 

освітньої траєкторії учня в навчально-виховному комплексі № 240 «Соціум»» 

(НВК № 240 «Соціум»). 

У 2017 році в Оболонському районі збільшилося кількість закладів, які 

працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».  З вересня 

2017 року школи І-ІІІ ступенів №№ 9, 104 імені Ольжича, 225, 231, 285, СШ 

№№ 214, 216, 252 імені В. Симоненка, НВК №№ 240 «Соціум», «Потенціал», 

«Всезнайко» впровадили в практику роботи науково-педагогічний проект 

«Інтелект України». Загалом в Оболонському районі за науково-педагогічним 

проектом «Інтелект України»  працює 15 навчальних закладів.  
 

Охорона здоров’я 
На сьогодні в Оболонському районі проживає близько 320,7 тисяч осіб.  

За 2017 рік до закладів охорони здоров’я, переданих  в  підпорядкування 

Оболонській  районній в місті Києві державній адміністрації  було 

зареєстровано 1 827 858 відвідувань за медичною допомогою до лікарів 

первинної та вторинної ланки, в т. ч. відвідувань дітей – 472490. 

Амбулаторна медична допомога мешканцям Оболонського району м. 

Києва надається 2 Центрами  первинної медико-санітарної допомоги 

(ЦПМСД) та 1 Консультативно-діагностичним центром. Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №1, найпотужніший в районі. До складу центру 

входить 5 філій, в яких розташовано 21 амбулаторія загальної 

практики/сімейної медицини (з них 3 окремо стоячих). Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2  складається  з  3 філій, в яких розташовано 

10 амбулаторій загальної практики/сімейної медицини (з них 4 окремо 

стоячих) та центру підпорядковуються всі відділення невідкладної медичної 

допомоги для дорослого та дитячого населення. В лікувально - 

профілактичних закладах (КНП "Центр ПМСД №1", КНП "Центр ПМСД №2", 

КНП "КДЦ") працює 488 лікарів та 604 медичних  сестер (фізичних осіб). 

На 01.01.2018 на обліку перебуває 7258 осіб учасників бойових дій, інвалідів 

війни, учасників війни, осіб прирівняних по пільгах, в том числі АТО 553. 

За 2017 рік  99,3 % учасників бойових дій  та більше 100% інвалідів 

війни були оглянуті терапевтами, хірургами, невропатологами, 

офтальмологами та стоматологами в районних поліклініках та на дому. 

Запропоновано та проведено лікування на рівні денного стаціонару, 

стаціонару на дому, в шпиталі інвалідів війни, КМКЛ №10 та інших 

стаціонарних закладах міста.  

Медична допомога чорнобильському контингенту здійснюється лікарями 

дільничної мережі та вузькими спеціалістами. Під диспансерним наглядом 

протягом  2017 року знаходилось 3857 особи, з них ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 

3118особи, евакуйовані 593 осіб, переселенці -134, діти -12. Диспансеризацію 

проведено 3811 особам, що складає 98 % осіб. В стаціонарах міста було 
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проліковано 23,8 %, в денних стаціонарах було проліковано 5,5 %, стаціонарах 

вдома – 8,5 % , що разом складає 37,9 % від загальної кількості осіб на  обліку. 

Санаторно-курортним лікуванням було забезпечено  5,9 %. В цьому році 

забезпеченість путівками майже вдвічі вище. Ліквідаторів 2А категорії 

забезпечували по програмі «Турбота». 

 Для забезпечення медикаментами на пільгових умовах чорнобильського 

контингенту за рік було виділено  1070313 грн., виписано 5431 рецепт. 

Середня вартість одного виписаного  рецепту складає 197 грн. 

В усіх медичних закладах Оболонського району, що підпорядковані 

управлінню охорони здоров'я Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, забезпечено безвідмовне та безкоштовне надання медичної 

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

територій та територій на яких проводиться антитерористична операція 

(територія Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та 

Луганської областей). 

На території Оболонського району розташовано 4 компактних місця для 

перебування вимушених переселенців, з території Автономної  Республіки 

Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, а саме: санаторій 

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

табір «Спутник» (м. Київ, вул. Юнкерова, 9/14), готельний комплекс 

«Джерело» (м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Курортна, 4) та Центр соціальної 

реабілітації "Ковчег" (м. Київ, вул. Гамарника, 40).  

На 01.01.2018 було зареєстровано 5278 осіб, які звертаються за 

медичною допомогою до КНП Оболонського району «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1», «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2», «Консультативно-діагностичний центр»  Оболонського 

району,  із них 1817 звернень стосовно здоров’я дітей (до 18 років). 

Загальна кількість зареєстрованих дітей-інвалідів – 29 осіб. 

Багатодітних сімей - 26. Забезпечення пільговими медикаментами 

проводиться в межах кошторисних призначень. Також на обліку перебуває  34 

особи з числа переселенців, які хворіють на інсулін-залежний цукровий діабет, 

з них 3 дітей. Лікаря-ендокринологами виписуються рецепти для 

безкоштовного забезпечення інсулінами. 

5 вересня 2017 року на території оздоровчого комплексу «ДЖЕРЕЛО»  

(вул. Курортна, 4) було розміщено пересувний флюорограф для обстеження 

переселенців на захворювання легень та проведено акцію: «День 

профілактики туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання у 

населення». Про проведення акції в закладах охорони здоров’я, 

підпорядкованих районному управлінню охорони здоров’я, були розміщені 

об’яви з детальною інформацією про захід. Було оглянуто 22 особи. 

В закладах охорони здоров’я  підпорядкованих Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації забезпечено надання психологічної 

допомоги. В філії №1 Комунального некомерційного підприємства 

«Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району по вул. 

Йорданській, 26, проводить прийом лікар-психолог. Станом на 20.12.2017 
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року у кабінет медико-психологічної допомоги звернулося та отримали 

консультативну допомогу 320 переселенців. 

Вимушені переселенці, з території Автономної  Республіки Крим, м. 

Севастополя, Донецької та Луганської областей, які звертались до управління 

охорони здоров’я  щодо працевлаштування за медичним профілем - були 

забезпечені робочими місцями. 

 4 особи працевлаштовані в КНП «Консультативно-діагностичний 

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

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

первинної медико-санітарної допомоги  №1» Оболонського району. 

В закладах охорони здоров'я підпорядкованих управлінню охорони здоров'я 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  організовано медичне 

забезпечення членів сімей бійців, загиблих та поранених бійців 12 БТО «Київ» та 

тих, які приймали участь в антитерористичній операції.  Забезпечено першочергове 

безкоштовне лабораторне обстеження, УЗД, рентгенологічне, функціональна 

діагностика та МРТ, консультації спеціалістів. Демобілізованих осіб запрошують в 

лікувальні установи для проведення медичного огляду і визначення тактики 

подальшого лікування та заходів реабілітації. Проводиться лікування в умовах 

денних стаціонарів (соматичного та хірургічного). В разі необхідності проводиться 

оформлення документів на МСЕК. 

Для організації диспансерного спостереження за учасниками АТО 

створені локальні реєстри за місцем їх проживання.  

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

відповідають за організацію медичної допомоги учасникам АТО.  

На 27.12.2017 під наглядом лікарів первинної ланки знаходиться 553 

осіб учасників АТО, з них 530 особам вже проведено медичні огляди.  

Під час медичного огляду учасників АТО лікарями первинної ланки 

оцінюється  психологічний стан демобілізованих та комісованих воїнів.  

 За 2017 рік 110 осіб отримали довідку форми 070/о на отримання 

санаторно-курортного лікування, з них 93 особи було проліковано в 

Реабілітаційному центрі Київського міського клінічного шпиталю інвалідів 

Великої Вітчизняної війни.  

     Направлено на санаторно – курортне лікування через управління праці 

на соціального захисту 58 учасників бойових дій, які приймали безпосередню 

участь в антитерористичній операції та 3 інваліда війни, а також по 3 

договорам узгоджено з санаторіями дати заїзду. 

 На даний час з метою забезпечення необхідною медико-

психологічною допомогою киян-учасників антитерористичної операції, згідно 

п.4 наказу Департаменту охорони здоров’я  (КМДА) м. Києва № 340 від 

23.06.2015 та на виконання рішення розширеної тематичної апаратної наради 

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

від 27.07.2015р, в філії №1 КНП   «Консультативно-діагностичний центр» 

Оболонського району  за адресою вул. Йорданській, 26 (Л. Гавро, 26)  з 

04.09.15 розпочав роботу кабінет для надання  медико -психологічної 

допомоги  киянам – учасникам АТО. В кабінеті проводять прийом лікар - 

психолог та лікар-психотерапевт згідно графіку. З початку роботи кабінету 
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отримали допомогу з числа учасників АТО – 291 осіб, з числа  членів сімей 

учасників АТО – 344 осіб, внутрішньо переміщені особи – 320 осіб.  

З метою забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення, впорядкування проведення обов'язкових профілактичних медичних 

оглядів і попередження розповсюдження інфекційних захворювань серед 

населення, для забезпечення проведення бактеріологічних досліджень у 

відповідності до кількості населення, обсягу та переліку досліджень з вересня 

2018 року на базі філії КНП «Консультативно-діагностичний центр» 

Оболонського району вул. Північна, 4А відкрито бактеріологічну 

лабораторію. Працівникам освіти району в новій лабораторії проводиться 

безкоштовне обстеження флори під час проходження щорічного медичного 

огляду для оформлення висновку в санітарній книжці. 

 В рамках виконання проекту «Пілотування сталої моделі наданні 

життєво важливих послуг для ключових груп населення та людей, які живуть з 

ВІЛ на місцевому рівні у м. Києві» проведено організаційно-правових заходів, 

пов’язаних з приміщенням по вул. Маршала Тимошенка, 1А. Згідно 

розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

№376 від 29.06.2017 «Про передачу майна в оперативне управління» за КНП 

«ЦПМСД №1» Оболонського району закріплено не житлове приміщення по 

вул. Маршала Тимошенко,1А де буде розміщена амбулаторія загальної 

практики сімейного лікаря для надання медичної допомоги мешканцям 

Оболонського району. Вирішено питання ремонтних робіт та облаштування 

обладнанням нової амбулаторії загальної практики-сімейної  медицини. 

На виконання міської цільової соціальної програми протидії епідемії ВІЛ-

інфекції на 2017-2021 роки в лікувальних установах Оболонського району 

забезпечено доступне та ефективне тестування населення на ВІЛ із застосуванням 

швидких тестів та тест-систем. Таким чином було удосконалено та спрощено 

процедуру  добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію. 

Відтепер будь - яка людина, яка вирішила дізнатись свій ВІЛ-статус може пройти 

тестування  в своїй районній лікувальній установі, одразу дізнатись результат 

тесту і  в разі необхідності отримати своєчасну медичну допомогу.   

На початку року наш район приєднався до пілотного проекту електронної 

медицини. 30.01.2017 було підписано Меморандум про співпрацю між 

адміністрацією, медичними закладами первинної ланки та компанією Helsi. 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. 

Нова система надає можливість пацієнту не виходячи з дому дізнатись хто 

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

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

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

черзі. Зареєструватися, створити особистий кабінет (електронну медичну 

карту) та отримувати інформацію про консультації, різного роду медичні 

обстеження, лабораторні аналізи, схеми лікування та медичні призначення в 

електронному вигляді.  
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По спеціальному фонду (бюджет розвитку) на закупівлю  обладнання 

було використано кошти на загальну суму 8717,3 тис. грн.  

У 2017 році було закуплено наступне обладнання: УЗД система 

експертного класу 2 одиниці, рентгенівський комплекс на 2 робочих місця, 

комп’ютерне обладнання в кількості 62 одиниці. 
 

Культура і мистецтво 
         Мережа закладів культури налічує 6 початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів району: 4 музичні школи, дитяча художня 

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

Централізовану бухгалтерію управління, а також КП „Дитячий кінотеатр 

„Кадр”, якому надаються субсидії та поточні трансферти.  

На фінансування галузі "культура і мистецтво", відповідно до 

кошторису по галузі „культура і мистецтво” на 2017 рік, були передбачені 

кошти у сумі - 57 039 417,00  грн., в т. ч. - КП „Дитячий кінотеатр „Кадр” ” - 1 

056 400 ,00  грн,  касові видатки за 2017 рік склали - 54 227 064, 76 грн, (КП 

„Дитячий кінотеатр „Кадр” - 1 056 400, 00  грн .)   

        Робота 11 бібліотек Централізованої бібліотечної системи Оболонського 

району міста Києва у 2017 році була спрямована на подальшу автоматизацію 

та комп’ютеризацію бібліотечної діяльності. З метою перетворення публічних 

бібліотек району на сучасні культурно-інтелектуальні центри громади на 

основі технологічної та просторової модернізації, впровадження нових послуг, 

у 2017 році у ЦБС району було створено 11 нових Інтернет-місць (У 2016 році 

було створено - 4 Інтернет-місць). Таким чином, для послуг користувачів 

бібліотек у 2017 році працювала комп’ютерна мережа у кількості - 25 

Інтернет- місць безкоштовно, завдяки співпраці з Компанією «Тріолан», З 

01.02.2016, терміном на 5 років для 10 бібліотек району, дана компанія 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. 

Близько 2000 дітей та підлітків щорічно отримують початкову 

спеціалізовану мистецьку освіту у 6 навчальних закладах району. Робота 

викладачів шкіл естетичного виховання Оболонського району була 

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

рівня мистецько початкової освіти, про що засвідчують участь учнів у 

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

шкіл естетичного виховання району приймали участь у мистецьких конкурсах 

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

ж, брати мої !", конкурс фортепіанної музики ім. О.Вериківської, „Веселкове 

розмаїття”, „Нові імена України", "Мистецька палітра Києва", конкурс пам'яті 

Миколи Тимохи, "Софія Київська очима юних художників", мистецький 
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конкурс-фестиваль "На крилах весни", міські творчі конкурси: ”Мій Київ”, 

"Кампанелла" тощо. 

 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. ( У 2016 році - 3 учнів ). 

Невід’ємною частиною роботи управління є проведення районних 

культурно-мистецьких районних заходів, направлених на збереження 

відродження традицій українського народу, організацію змістовного 

культурного дозвілля мешканців району та гостей столиці.  

          На високому мистецькому рівні були проведені 6 районних заходів: 

церемонія урочистого підняття Державного Прапора України та Прапора 

Європейського Союзу з нагоди відзначення Дня Європи в Україні, День Києва 

та День столиці, до Дня Державного Прапора та 26-ї річниці незалежності 

України, урочистий захід з нагоди Дня захисника України та урочисте 

відкриття скверу імені Героя Небесної Сотні – Володимира Мельничука до 

Дня Гідності та Свободи. З нагоди святкування Нового року та Різдва 

Христового проведено районне свято - засвічення новорічної районної ялинки, 

на яке витрачено кошти у сумі - 375 000, 00 грн. Всього на проведення 

культурно-мистецьких заходів у 2017 році  використано  кошти у сумі -   503 

266,12 грн. (у 2016 році  були використані кошти у сумі  - 349 436,90 грн., 8 

заходів,  у  2015 році – 157 067,00 грн.,  6 заходів). 
          З метою створення належних умов для культурного дозвілля мешканців 

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

Дня столиці та Дня Києва, було проведено культурно-мистецький захід 27.05., 

де відбулась 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 2017 році в КП „Дитячий кінотеатр „Кадр” відбувся показ - 89 

кінофільмів, продемонстровано - 1349 сеансів, відвідало дитячий кінотеатр - 

18 315 глядачів. (у 2016 році в КП „Дитячий кінотеатр „Кадр” відбувся показ 37 

дитячих фільмів, продемонстровано – 787 сеансів, відвідало дитячий кінотеатр - 

5 991 глядачів). Суттєве залучення кіноглядача у 2017 році стало можливим 

завдяки модернізації кіно обладнання, яке відповідає сучасним стандартам 

кінопоказу, придбання нових комфортних стільців у глядачевому залі, 

відкриття затишного кафетерію. 

          З метою виконання капітальних ремонтів, передбачених Програмою 

економічного  та соціального розвитку міста Києва на 2017 рік, були проведені 

капітальні ремонти у таких закладах культури:  

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

відмостки та  ремонт фасаду у корпусі № 2; 

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

покрівлі, фасаду, облицювання  сходів, захисних ролетів, приміщення 

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

електромонтажні роботи,  ремонт приміщення , всього по закладах у 2017 році  

освоєно коштів  на загальну суму – 1 425 400,00  тис. грн. ( заплановано - 

1430,0 тис.грн.)  ( у 2016 році -  – 1 133 812,83 грн. ,  у 2015 році –  499 900 ,00 грн.). 

        З метою проведення повноцінного навчального процесу у школах 

естетичного виховання району, було придбано музичних інструментів та 

нового сучасного обладнання на загальну суму - 699 904, 00 грн. (у 2016 році  – 

694 900,00  грн. , у 2015 році - 118 700,00 грн.). 

          Управлінням здійснювався контроль за дотриманням вимог 

підприємствами, установами та організаціями стосовно санітарно-технічного 

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

спадщини та прилеглої до них території.  

        Протягом звітного періоду проведено інвентаризацію об’єктів 

культурної спадщини, внесених до Інформаційного зведеного переліку 

об’єктів культурної спадщини, та безхазяйних об’єктів (пам’ятників, 

пам’ятних знаків, меморіальних дощок та садово-паркових скульптур) 

Оболонського району м. Києва та за результатами підготовлено Переліки 

таких об’єктів  направлено до Київського науково-методичного центру по 

охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури, і заповідних 

територій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації).  

     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.        

              До Дня Києва урочисто відкрився оновлений після реконструкції парк 

відпочинку «Наталка», один із кращих парків столиці. Тут облаштували 

невелике футбольне поле, спортивний та дитячий майданчики, нові пішохідні 

та велодоріжки з ФЕМ-покриттям, встановлені зручні лавки для відпочинку, 

нові урни для сміття.  В парку є три оглядових майданчики – два над вхідною 

групою і один над туалетом, три альтанки над Дніпром. 

Парк «Наталка» є «золотим» стандартом для всіх парків столиці, адже 

він став зеленою зоною європейського рівня з облаштованою територією, з 

якісними велодоріжками, сучасним освітленням та інфраструктурою. 

Сподіваємось, що цей мальовничий куточок нашої столиці – стане улюбленим 

місцем відпочинку киян та гостей міста і достойно доповнить туристичні 

об’єкти міста Києва.  

Протягом звітного періоду в Оболонському районі м. Києва 

підготовлено та проведено низку туристично-спортивних та краєзнавчих 

заходів, а саме:  

- районний конкурс «Кращий екскурсовод музею при навчальному закладі», 
учасниками конкурсу стали 11 екскурсоводів, які представляли оглядові та 
тематичні екскурсії по музеях, а також найцікавіші експонати, що 
представлені в експозиціях шкільних музеїв. 

- районний конкурс «Країнознавець» на знання історико-культурної спадщини 

м.Києва, в ході якого вивчалась тема «Київ у XIV - першій половині XVI 
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століття». Учасниками заходу, що проходив на базі ЗНЗ № 231, стали учні 9, 

157, 168, 210, 225, 233, 240, 245, 252, 256, 299 та «Оболонь». 
- районний місячник зі спортивного орієнтування. Учасниками цьогорічного 

місячника на різних його етапах стали учні ЗНЗ №№ 8, 9, 18, 29, 143, 157, 168, 

170, 210, 214, 225, 226, 321, 232, 233, 239, 240, 245, 252, 256, «Оболонь», а 

також спортсмени ЦТКУМ та КДЮСШ «Пуща - Водиця»; 

- районний етнографічний конкурс «Великодній оберіг». В рамках конкурсу 

проведені майстер - класи «Писанкарство», «Мальованка», «Декупаж», 

«Солоне тісто», «Мотанка» та «Канзаші»  для учнівської молоді району; 

- відкрита першість Оболонського району зі спортивного орієнтування з 

нагоди Дня туризму. Учасниками заходу стали 130 спортсменів з ЗНЗ № № 8, 

9, 17, 18, 20, 29, 104, 157, 170, 214, 226, 231, 256, 285, 298 та ЦТКУМ;  

- районна краєзнавча гра «…По вулицях ходила…» на тему «Історія 

Оболонського району у другій половині ХХ століття. Історичні місцевості 

Оболонського району»; 

- відкрита першість Оболонського району з пішохідного туризму в закритих 

приміщеннях. У цьогорічних змаганнях взяли участь команди закладів 

середньої та позашкільних освіти Дарницького, Дніпровського, 

Голосіївського, Оболонського, Печерського, Подільського та Святошинського 

районів м. Києва, а також команди Українського державного центру туризму 

та краєзнавства учнівської молоді, всього 120 спортсменів. 

 В Оболонському районі м. Києва проводилась  робота по створенню 

електронних віртуальних мандрівок про Оболонський район, а саме: «Мій чудовий 

рідний  край» - рубрики «Історія однієї вулиці», «Вас вітає Оболонь!», «Храми 

Оболоні», «Поетично-музична Оболонь!», «Таланти Оболоні». 
 

Фізична культура і спорт 
В Оболонському районі міста Києва мережа об’єктів фізичної культури і 

спорту складає 501 спортивну споруду, у тому числі: 4 стадіони, 9 футбольних 

полів, 64 спортивних зали, 130 спеціально обладнаних приміщень для занять 

фізичною культурою і спортом, 31 стрілецький тир, 3 25-метрові криті 

басейни, а також 219 спортивних майданчиків за місцем проживання 

населення та загальноосвітніх навчальних закладів. 

У районі діють 10 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  

Фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу в районі проводять 629 

штатних працівників (тренери, викладачі, інструктори-методисти та інші 

працівники сфери фізичної культури і спорту). 

Загальна кількість осіб, що займається у фізкультурно-оздоровчих 

закладах, складає 44 337 осіб, у тому числі 15 758 дітей від 6 до 18 років, з них 

244 дитини з обмеженими фізичними можливостями. 

Кількість осіб, що займаються всіма видами спорту складає 7602 особи, 

у тому числі відвідують спортивні секції по видах спорту у дитячо-юнацьких 

спортивних школах всіх рівнів 3517 дітей віком від 6 до 18 років. 

Всього у районі існує і розвивається 54 види спорту. 
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У 2017 році проведено 30 спортивно-масових заходів згідно з 

Календарним планом спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів в 

Оболонському районі міста Києва, а саме: 

1. 04.02. – 26.03. Відкриту  зимову першість з футболу Оболонського 

району  міста Києва; 

2. 08.02. – 25.05. на базі загальноосвітніх навчальних закладів Спартакіаду 

серед школярів Оболонського району міста Києва 

3. 04.03. на спортивній базі КДЮСШ «Пуща – Водиця» вул. Квітки Цісик, 

54 та спортивно-оздоровчому комплексі СЗШ № 104 вул. Лісова, 28 турнір з 

футболу «Золотий кубок Оболоні» серед команд працівників адміністративних 

і правооохоронних органів Оболонського району міста Києва; 

4. 11.03. відбіркові  змагання Чемпіонату м. Києва з сімейного спорту 2017 

«Тато, мама, я – спортивна сім’я»; 

5. 25.03. – 01.04. у приміщенні СЗШ № 219 проспект Оболонський, 2-Б 

ХХVІІ Всеукраїнський  шаховий фестиваль «Київська весна на Оболоні»; 

6. 25.03 – 03.06. щосуботи на стадіоні СЗШ № 216 (вул. Олександра 

Архипенка, 8-Г) та стадіоні ЗНЗ № 231 (вул. Богатирська, 2-Б) Весняна 

першість з футболу серед дитячо-юнацьких та молодіжних команд за місцем 

проживання «Ліга дворового футболу – 2017»; 

7. 02.04. у парку «Наталка»  ХХ відкритий легкоатлетичний пробіг пам’яті 

С.Ф. Самойленка; 

8. 28 – 29.04. у спеціалізованій школі № 194 «Перспектива» за адресою: 

вул. Героїв Дніпра, 10-Б  відкритий чемпіонат Оболонського району м. Києва 

з греко-римської боротьби; 

9. 15.04. – 28.11. відкрита першість Оболонського району м. Києва з 

футболу серед юнаків 2006 – 2009 року народження ; 

10. 27.04. у ТРЦ «Караван» за адресою: вул Лугова, 12 спортивно-масовий 

захід – «Фестиваль шкільних та студентських груп підтримки Оболонського 

району м. Києва»; 

11.  19 – 21.05. відкритий чемпіонат м. Києва з художньої гімнастики  «Kiev 

Spring-cup 2017»; 

12.  27 – 28.05. на стадіоні за адресою: вул. Богатирська, 2-Б, спортивні 

замагння з футболу з нагоди відзначення Дня Києва; 

13.  27 – 28.05. на стадіоні «Єдність» за адресою: проспект Оболонський, 32-

Б, спортивні змагання з баскетболу 3 х 3 з нагоди відзначення Дня Києва; 

14.  19 – 30.06. на стадіоні за адресою: вул. Богатирська, 2-Б, 

Всеукраїнський турнір з футболу серед дітей 2001 – 2010 років народження 

«Кубок пам’яті Георгія Наврозіді»; 

15.  24 – 25.06. на Оболонській набережній за адресою: проспект Героїв 

Сталінграда, 12-Д, змагання з волейболу з нагоди відзначення Дня молоді. 

16. 29 – 30.07. за адресою: Пуща – Водиця, 7, ХІ Міжнародний турнір з 

паркового волейболу пам’яті Заслуженого тренера України І. Плетенчука; 

17.  20 – 28.08. спортивно-масовий захід до Дня Незалежності України – 

ХVІ Всеукраїнський шаховий фестиваль «Оболонь – 2017» в приміщенні 

Оболонської РДА за адресою : вул. Маршала Тимошенка, 16; 
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18.  20 – 25.08. турнір з футболу серед дитячо-юнацьких коман  «Кубок 

Незалежності» на стадіоні ЗНЗ № 231 за адресою: Богатирська, 2-Б; 

19.  09.09. на Оболонській набережній за адресою: проспект Героїв Героїв 

Сталінграда, 12-Д, турнір з волейболу з нагоди Дня фізичної культури та спорт; 

20.  14.09. на базі ЗНЗ № 104, вул. Лісова, 28, Пуща – Водиця в м. Києві, ХХХV 

Туристично-краєзнавчий зльот учнівської молоді  Оболонського району м. Києва; 

21.  23 – 24.09. на Оболонській набережній та акваторії затоки «Оболонь», 

за адресою: Оболонська набережна, 27, Міжнародний турнір з кануполо; 

22.  30.09. – 25.10. Осіння першість турніру з футболу серед дитячо-юнацьких та 

молодіжних команд за місцем проживання «Ліга дворового футболу – 2017»; 

23.  18.10 – 20.10. Спортивно-військова гра «Патріот»; 

24.  21.10. на території торгово-розважального центру «Караван» за 

адресою: вул. Лугова, 12 дитячі спортивні змагання серед дошкільних 

навчальних закладів Оболонського району м. Києва «Ми – чемпіони»; 

25.  30.10. – 05.11.  на стадіоні школи І – ІІІ ступенів № 231 за адресою: вул. 

Богатирська, 2-В, Відкритий чемпіонат Оболонського району                         

м. Києва з футболу «Золота осінь Оболоні»; 

26.  17.11 – 19.11. у спортивному залі Коледжу морського і річкового флоту 

Державного інфраструктури та технологій за адресою: проспект Героїв Сталінграда, 

2, турнір з баскетболу серед ветеранів «Відкритий кубок пам’яті М. Баглея»; 

27.  25.11. у спортивному залі Коледжу морського і річкового флоту  

Державного інфраструктури та технологій за адресою: проспект Героїв 

Сталінграда, 2, Всеукраїнський турнір з арашидо-карате «Буря на татамі»;  

28.  25.11. – 26.11. у спортивному залі школи І – ІІІ ступенів за адресою: 

вул. Полярна, 8-В, Всеукраїнський турнір з дзюдо; 

29.  01 – 02.12. Відкритий чемпіонат Оболонського району м. Києва з греко-

римської боротьби, присвячений пам’яті тренера В.Я. Хамлова; 

30.  16.12. в актовій залі Оболонської РДА за адресою: вул. Маршала 

Тимошенка, 16, урочисте нагородження переможців та призерів Перщості м. 

Києва сезону 2017 року з футболу. 

Інформацію про проведення заходів було розміщено на сайті 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.   

Також, у районі діють 9 підліткових клубів за місцем проживання 

населення, які проводять спортивну і фізкультурно-оздоровчу роботу і 

підпорядковані районному Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

з них: 4 фізкультурно-оздоровчого і спортивного спрямування: «Багіра»                   

(вул. Північна, 46) – араші карате, бодібілдінг, фітнес, «Гарт» (проспект 

Оболонський, 28-В) – дзюдо, айкідо, ніндзюцу, «Атлет» (вул. Мукачівська,               

14-А) – бодибілдінг, «Супутник» (вул. Прирічна,9) – арашідо, футбол, 

бодібілдінг, та 5 різнопрофільних підліткових клубів з наявністю секцій по 

фізкультурно-оздоровчій роботі: «Поєдинок» (вул. Полярна, 8-А), «Орбіта»  

(вул. Лайоша Гавро, 10), «Алмаз» (проспект Оболонський, 7-А), «Гроно»                     

(вул Вишгородська, 44-В), «Пошук» (вул 8-Березня, 11).  

Всього у районі існує і розвивається 54 види спорту. 

          Інформацію про проведення заходів було розміщено на сайті 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.   
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Протягом жовтня – листопада 2017 року проведено інвентаризацію 

спортивних об’єктів Оболонського району м. Києва з метою визначення стану 

безпеки у відповідності до вимог експлуатації  

В цілому мережа фізкультурно-оздоровчих закладів та дитячо-юнацьких 

шкіл, що проводять спортивну і фізкультурно-оздоровчу діяльність, а також 

мережа об’єктів спортивної інфрастуктури збережені, перепрофілювання не 

відбулося. 

        02.02.2017 підготовано зведений статистичний  звіт за формою 2-ФК з 

фізичної культури і спорту за 2016 рік в Оболонському районі м. Києва, та 

надано Департаменту освіти, науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 Протягом 2017 року присвоєно 349 других та третіх розрядів, у тому 

числі: 139 – ІІ та ІІІ спортивних розрядів з футболу вихованцям СДЮШОР з 

футболу «Зміна» управління освіти Оболонського району м. Києва, ІІІ  

спортивний розряд – з спортивного орієнтування, 2 - ІІ спортивні розряди з 

спортивного орієнтування 2 - ІІІ спортивних розряди з тенісу, І другий 

спортивний розряд з тенісу, 6 – ІІІ спортивних розрядів з тенісу вихованцям 

КДЮСШ «Пуща-Водиця», 32 – ІІІ спортивні розряди з карате вихованцям 

ДЮСШ  «Іппон» управління освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації, 9 - ІІІ спортивних розрядів, 1 – ІІ спортивний розряд з 

військово-спортивного семиборства ГО «Федерація військово-патріотичного 

хортингу України»; 81 - ІІ та ІІІ розряди з художньої гімнастики, 6 – ІІ розряди 

з греко-римської боротьби,  4 – ІІ та ІІІ спортивні розряди з тхеквондо ВТФ 

ДЮСШ № 13 Оболонського району м. Києва,  8 – ІІІ спортивні розряди з 

веслувального слалому, 7 – ІІ спортивних розрядів з веслувального слалому 

вихованцям КДЮСШ «Маяк»; 4 – ІІ спортивні розряди з карате, 33 – ІІ та ІІІ 

розрядів з художньої гімнастики, 4 – ІІ спортивних розряди з бейсболу, 9 – ІІІ 

спортивних розряди з плавання  вихованцям КДЮСШ «Олімп».  

 Присвоєно ІІ категорію ДЮСШ № 13 Оболонського району м. Києва. 

Надано методично-практичну допомогу ТОВ «ФК «Оболонь – Бровар» з 

питання оформлення паспорту на спортивну споруду – стадіон «Оболонь – 

Арена» за адресою; вул. Північна, 26-а. 

26.09.2017 надано консультативно-методичну допомогу керівництву 

КДЮСШ «Маяк» Київського міського фізкультурно-спортивного товариства 

«Україна» з питання оформлення паспорту на спортивну споруду та 

оформлення подання на присвоєння ІІ та ІІІ розрядів з веслувального слалому 

спортсменам-вихованцям школи. 

З 19 травня по 21 червня 2017 року взято участь  у змаганнях з шахів, 

шашок, настільного тенісу, волейболу, футболу Київської міської спартакіади 

2017 року серед команд держслужбовців районних в місті Києві державних 

адміністрацій, установ та організацій м. Києва.  
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» та Постанови Кабінету Міністрів України від 
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01.10.2014 №509 управління праці та соціального захисту населення Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації щоденно веде прийом громадян та 

видає довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509 

загальна чисельність облікованих осіб, які переміщені з тимчасово окупованої 

території та районів проведення АТО, становить 21535 внутрішньо переміщених 

осіб, з них 3575 дітей, що в порівнянні з 2016 на 4030 осіб більше, та продовжено 

термін дії довідки на наступний шестимісячний строк – 9509 особам. 

Управління приймає від уповноваженого представника сім’ї документи 

для отримання грошової допомоги відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10.2014 № 505. 

В даний час за оформленням виплати 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, яка передбачена постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 звернулось 9728 сімей, що на 

893 сімї менше ніж у 2016 році. Продовжено виплату адресної грошової 

допомоги на наступний шестимісячний строк – 5482 родинам. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 

№535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від 

фізичних та юридичних  осіб для надання одноразової грошової допомоги 

постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам» на за засіданні 

Міжвідомчої координаційної комісії по роботі з сім’ями, члени яких є 

учасниками антитерористичної операції, та сім’ями, переміщеними з 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та зони 

проведення антитерористичної операції у 2016 призначено 118 особам 

одноразову допомогу, а у 2017 – 13 особам, це зумовлено тим, що 

фінансування витрат здійснюється за рахунок коштів резервного фонду 

державного бюджету та коштів, що надходять до державного бюджету, як 

благодійна або міжнародна допомога. 

Відповідно Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам» управлінням було складено 14728 

актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, що на 9045 актів більше 

ніж у 2016 році. За результатами проведених перевірок справа отримувача 

соціальної виплати вноситься на розгляд комісій з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, подання 

про призначення (відновлення) або про відмову в призначенні (відновленні) 

відповідної соціальної виплати. 

Оформлено щомісячну адресну матеріальну допомогу для покриття 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам-учасникам 

антитерористичної операції, членам їх сімей загиблих (померлих) киян під час 

проведення антитерористичної операції – 166 особам. 
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Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з 

метою реалізації повноважень щодо здійснення контролю за охороною праці 

та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру 

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

праці та заробітної плати здійснюється наступне. 

Задля посилення контролю за погашенням заборгованості, згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015.2009 №863, 

розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 10.02.2011 №64 утворена тимчасова комісія з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат в Оболонському районі міста Києва. З 

початку 2017 року було проведено 9 засідань тимчасової комісії, заслухано 3 

керівників підприємств та погашено з початку року заборгованості по 

заробітній платі підприємствами-боржниками, що заслуховувались на 

засіданнях тимчасової комісії – 339,9 тис.грн. 

Загалом спостерігається не значне зменшення заборгованості 

підприємств по заробітній платі по району згідно статистичних даних у 

порівнянні з 2016 роком: на 01.12.2016 – 2 млн. 486,6 тис. грн., на 01.12.2017 –  

2 млн. 455,3 тис.грн. 

           Задля сприяння легалізації виплати заробітної плати найманим 

працівникам з суб’єктами, які виплачують заробітну плату на рівні 

мінімальної або менше розміру мінімальної заробітної плати та менше розміру 

середньої заробітної плати по галузі, на виконання розпорядження 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.10.2017 № 

604, відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 359-р "Про 

затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері 

зайнятості населення" утворено міжвідомчу робочу групу з питань легалізації 

зайнятості та заробітної плати, забезпечення дотримання державних гарантій з 

оплати праці в Оболонському районі міста Києва. 

          В 2017 році проведено 6 засідань робочої групи з питань легалізації 

виплати заробітної плати і зайнятості населення в Оболонському районі міста 

Києва та 1 засідання міжвідомчої робочої групи з питань легалізації зайнятості 

та заробітної плати, забезпечення дотримання державних гарантій з оплати 

праці в Оболонському районі міста Києва. На засіданнях заслухано 11 

керівників щодо причин низького рівня середньої заробітної плати.  

           В 2017 році здійснено вивчення стану дотримання законодавства про 

працю на 43 підприємствах, зокрема щодо випадків виплати заробітної плати 

суттєво менше ніж середня або менша за встановлений законодавством 

мінімум на 40 підприємствах району. 

           За результатами проведеної роботи роботодавцям надано 85 

рекомендацій, в тому числі щодо підвищення рівня заробітної плати 

працівникам, та передані матеріали до Головного управління Держпраці 

України у Київській області по 35 підприємствах,  до ДПІ в Оболонському 

районі ГУДФС у м.Києві по 36 підприємствах для відповідного реагування.  

Інформація про зазначені підприємства, а також про виявлені інші 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14/parao2#o2
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порушення законодавства про працю на інших підприємствах  направляється 

до правоохоронних та контролюючих органів для застосування заходів впливу 

та притягнення керівників підприємств до відповідальності: 

 2016 2017 

ГУ Держпраці України у Київській області 37 35 

ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві 43 36 

РУГУ МВС України в Оболонському районі м.Києва 6 - 

Разом 86 71 

Зменшення кількості досліджень пов’язано в першу чергу з тим, що у 

порівнянні з 2016 роком меншою є кількість підприємств, які мають 

заборгованість по заробітній платі, навіть поточну.  

Порушень мінімальних гарантій в оплаті праці при вивчені стану 

дотримання законодавства про працю за звітний період не виявлено. 

Протягом 2017 року районним центром зайнятості на підприємствах 

району здійснювалось працевлаштування на робочі місця, створені за рахунок 

надання роботодавцям компенсації єдиного внеску та направлення на 

громадські роботи, у порівнянні з 2016 роком спостерігається кількісне 

збільшення вищезгаданих показників: 

 2016 2017 

робочі місця, створені за рахунок надання роботодавцям 

компенсації єдиного внеску 

9 21 

залучено до участі у громадських та інших видах 

тимчасових робіт 

353 435 

В сфері охорони праці, відповідно до Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про охорону праці»: 

 надається консультативно-методична допомога з питань охорони праці 

підприємствам, установам та організаціям Оболонського району міста Києва, 

зокрема при реєстрації колективних договорів; 

 проводиться моніторинг та аналіз стану виробничого травматизму, 

обставин та причин виникнення нещасних випадків на підприємствах району;  

 в 2017 році проведено семінар-нараду з нагоди Всесвітнього дня 

охорони праці в Оболонському районі міста Києва, на якому обговорювались 

теми: «Аналіз виробничого травматизму за 2016 рік на підприємствах, 

установах та організаціях Оболонського району міста Києва та його 

профілактика щодо створення здорових і безпечних умова праці» та «Новації в 

законодавстві з питань охорони праці»; 

 взято участь у в роботі комісій з розслідування нещасних випадків на 

виробництві. 

Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», 

Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних 

угод, колективних договорів затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.02.2013 № 115, Закону України «Про адміністративні послуги» 

надається адміністративна послуга з повідомної реєстрації колективних 

договорів, надаються рекомендації та методична допомога щодо змісту 

колективних договорів. 
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У 2017 році кількість звернень підприємств району щодо реєстрації 

колективних договорів, змін та доповнень до них значно збільшилася у 

порівнянні до 2016 року. 

 2016 2017 

укладено та зареєстровано  колективних договорів 55 187 

змін та доповнень 31 63 

надано рекомендацій 460 1865 

Крім того, відповідно до Закону України «Про альтернативну 

(невійськову) службу» Положення про порядок проходження альтернативної 

(невійськової) служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 листопада 1999 року № 2066, розпорядження Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації від 27 грудня 2013 року № 672 «Про 

деякі питання альтернативної (невійськової) служби в Оболонському районі 

міста Києва», здійснено направлення 4 осіб на проходження на альтернативну 

(невійськову) службу до Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва, для порівняння у 

2016 році направлено 2 особи. 

На виконання вимог чинного законодавства в управлінні праці та соціального 

захисту населення впроваджено стандартну модель надання соціальної допомоги, 

що базується на застосуванні єдиної технології прийому громадян і передбачає 

призначення усіх видів соціальної допомоги за однією заявою.  

В 2017 році на обліку в управлінні перебуває 14881 одержувачів державних 

допомог та компенсацій - нараховано на суму  174241,09 тис.грн., в т. ч.: 

- по Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» -10955, 

нараховано на суму – 111306,87 тис. грн., в тому числі: 

  у зв’язку з вагітністю та пологами ст.7-9 – 173, нараховано на суму – 3231,47 тис. грн; 

  допомога при народженні дитини ст. 10-12 – 9608, нараховано на суму 87653,91; 

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування ст.16-18 – 175, 

нараховано на суму 7102,76; 

  одиноким матерям ст.18-1-18-3 – 965, нараховано на суму – 12875,83 тис.грн; 

  допомога при усиновленні дитини – 34, нараховано на суму – 442,9тис. грн. 

- По Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» – 439 одержувача допомоги нараховано на суму 8437,47 тис. грн. 

- По Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам» – 2233 одержувачів допомоги, нараховано на 

суму 38367,46 тис. грн. 

- По Закону України «Про соціальні послуги» - 274 одержувачів компенсації, 

нараховано на суму 587,95 тис. грн. 

- По Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію та інвалідам» - 546 осіб, нараховано на суму 6545,97 тис. грн. 

- Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 832 особи, 

які здійснюють догляд за престарілим старше 80 років або інвалідом 1 групи 

117 осіб, нараховано на суму 34,19 тис. грн. 
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- Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 року № 1192 

особи, які здійснюють догляд за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного 

розладу – 251 осіб , нараховано на суму 4017,54 тис. грн. 

- Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189, тимчасова 

допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або місце проживання 

їх невідоме – 58 особам, нараховано на суму 485,43 тис. грн. 

- Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 81 

державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім’ям – 6 сімей (10 дітей), нараховано на суму 

946,89 тис. грн., та 1 будинок сімейного типу – 10 дітей. 

- Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2007 року № 148 

1 патронатна сім`я 2 дітей.  

Видано посвідчень 389 особам (інвалідам з дитинства та діти-інваліди, 

особи, які не мають права на пенсію). 

В 2017 році управлінням призначено: 9088 державних допомог та 

компенсацій в т.ч.: 

-    по Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» - 6295 в 

тому числі; 

у зв’язку з вагітністю та пологами ст.7-9 – 895; 

допомога при народженні дитини ст. 10-12 – 2917; 

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування ст.16-18 – 200; 

одиноким матерям ст.18-1-18-3 – 2275; 
допомога при усиновленні дитини – 8. 

По Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» – 968; 

По Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам» – 611; 

По Закону України «Про соціальні послуги» - 140; 

По Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію та інвалідам» - 404; 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 832 

особи, які здійснюють догляд за престарілим старше 80 років або інвалідом 1 

групи – 47 особам; 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 №1192 –458; 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189, 

тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або 

місце проживання їх невідоме – 160; 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 81 

батькам-вихователям призначено – 4. 

В порівнянні зі звітним періодом в 2016 році за єдиною заявою для 

призначення державних допомог та компенсацій звернулося 9813осіб та 

протягом року отримали  державну соціальну допомогу та компенсації 15519 

осіб на загальну суму 171982,38 тис.грн. 
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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 2017 році 30493 діючих справ (сімей, що 

одержують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг), що на 829 діючих справ більше ніж за аналогічний 

період минулого 2016 року (29664 діючих справ). Аналізуючи попередні роки 

спостерігаємо збільшення кількості звернень громадян за призначенням 

субсидій, яке пов’язане з підвищенням тарифів на житлово-комунальні 

послуги. В 2017 році прийнято 36474 справ, що на 5180 справ більше ніж за 

аналогічний період минулого 2016 року (31294 справи). 

 На виконання рішення Київської міської ради від 03.03.2016                      

№ 116/116 щомісячну адресну матеріальна допомогу призначено в 2017 році – 

63 учасникам антитерористичної операції з них 7 членам сімей загиблих, за          

2016 рік – 160 учасникам антитерористичної операції та 6 членам сімей 

загиблих (зменшено на 103 відповідно до звернень громадян).  

Направлено на санаторно – курортне лікування 58 учасників бойових дій, 

які приймали безпосередню участь в антитерористичній операції та 3 інваліда 

війни,  за 2016 рік – 12 (збільшено на  49). 

За напрямом «Заходи з соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції» в 2017 році  укладено  два договори та  

направлено – 11 осіб за напрямком навчання з англійської мови «Інтенсив», та 

за напрямком навчання «Водій категорії В».        . 

         На виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 

2016-2018 роки». Затвердженої рішенням Київської міської ради від 

03.03.2016 року № 116/116 в 2017 році оздоровлено 63 дітей – киян учасників 

антитерористичної операції віком до 7 років у супроводі матері, батька або 

особи, яка замінює батьків, за 2016 рік –44 (збільшено на 19).  

        Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016                

№ 719 «Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, 

які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів       

І - ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначених 

операціях та потребують поліпшення житлових умов» призначено грошову 

компенсацію за належні для отримання жилі приміщення в 2017 році – 3 

особам, в 2016 році – 2 (збільшено на 1 відповідно до звернень громадян). 

       Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих 
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учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.03.2015 № 221 направлено на психологічну 

реабілітацію до реабілітаційних установ за 2017 рік  6 – учасників бойових дій 

за 2016 рік – 47 (зменшено на 41).  

На виконання програми «Турбота. Назустріч киянам на 2016 – 2018 роки» 

управлінням особам з обмеженими фізичними можливостями видано            

4866 засобів особистої гігієни, та 442 направлення на забезпечення 

ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками. 

В 2017 році видано 1507 направлень для забезпечення інвалідів, дітей-

інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації в порівнянні з 2016 

роком - 1415 направлень (збільшено на 92 направлення). 

 Управління праці та соціального захисту населення Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації в межах своїх повноважень 

відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” здійснює облік осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Державному реєстрі, 

призначення та перерахунки компенсацій та допомоги певних видів 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та 

організовує оздоровлення постраждалих осіб та потерпілих дітей. 

Аналізуючи дані кількості постраждалих осіб, які перебувають на 

обліку, спостерігаємо щорічне зменшення їх чисельності. 

Так, відповідно до Регіонального реєстру всіх категорій постраждалого 

населення Оболонського району станом на 31 грудня 2017 року на обліку 

перебуває 8605 постраждалих осіб, які мають право на пільги, у 2016 року 

перебувало - 8691 осіб. Основною причиною зменшування чисельності осіб 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи є високий рівень смертності 

серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, так 

чисельність осіб, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 

2016 році – 5328 осіб, у 2017 році -5234 осіб. З цієї ж причини чисельність осіб, які 

мають право на пільги та компенсації, дружини/чоловіки померлого громадянина, 

смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, збільшується: у 2016 їх 

перебувало році - 632 особи, у 2017 році - 663 особи. 

Кількість дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи у  порівнянні 

з попередніми роками зменшилась, так їх чисельність у 2016 становила – 884 

осіб, а у 2017 – 859 осіб. 

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» безоплатними 

санаторно-курортними путівками забезпечуються постраждалі особи віднесені 

до категорії 1 (інваліди щодо яких встановлено причинний зв’язок 

інвалідності з Чорнобильської катастрофи) та потерпілі діти, яким 

встановлено інвалідність пов’язану з Чорнобильською катастрофою.  

З 2017 року запроваджено новий Порядок забезпечення путівками  на 

санаторно-курортне лікування постраждалих громадян, віднесених до першої 

категорії, та дітей з інвалідністю, шляхом надання щорічної грошової 

допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування 

санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження 
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господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-

курортного лікування.  

Відповідно до розподілу відкритих асигнувань за бюджетною 

програмою 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» за напрямком санаторно-курортне лікування 

виділено1 571 110 грн. В поточному році забезпечено 301 особу путівками на 

санаторно-курортне лікування та перераховано санаторно-курортним закладам 

1569298,72 грн. грошової допомоги для компенсації вартості путівок за надані 

послуги, що становить 100% використання виділених коштів.  

Для забезпечення санаторно-курортними путівками у 2017 році на обліку 

перебувало 367 постраждалих осіб першої категорії та 4 дітей інвалідів, з них 

оздоровлено 301 особу, у тому числі 4 дитини, що становить 81% від 

потреби.У порівняні з 2016 роком у 2017 році оздоровлено постраждалих 

громадян на 4 % більше, у 2016 році на обліку перебувало 377 постраждалих 

осіб першої категорії та 4 дітей інвалідів, з них оздоровлено 297 особи, у тому 

числі 2 дитини, що становить 78% від потреби.  

Упродовж  2017 року за призначенням компенсацій та допомог певних 

видів відповідно до закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» звернулося 169  осіб, 

на обліку перебувало 4550 одержувачів компенсаційних виплат відповідно до 

вищевказаного закону з них: перша категорія – 1544 осіб; друга категорія – 

2902 осіб; третя категорія – 98 осіб; діти – 6 осіб та яким протягом року 

нараховано компенсацій та допомог на суму 13361,46 тис.грн.  

В 2016 році за призначенням компенсацій та допомог певних видів 

звернулося 246 осіб, на обліку перебувало 4697 одержувачів компенсаційних 

виплат яким протягом року нараховано компенсацій та допомог на суму 

17300,28 тис.грн. 

Відповідно до повноважень управління праці та соціального захисту 

населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації діють 

такі міські цільові програми: «Турбота, Назустріч киянам» та «Соціальне 

партнерство» на 2016-2018 роки. 

У 2017 році по МЦП «Турбота. Назустріч киянам» було забезпечено: 

на забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами 

малозахищеним верствам населення – 398,2 тис.грн., із них профінансовано 388,6 

тис.грн. - 1352 особи; в 2016 році було використано 467,8 тис.грн. – 1330 осіб; 

для надання одноразової матеріальної допомоги малозахищеним 

верствам населення -  1363,8 тис.грн., із них профінансовано  - 1356,2 тис. грн. 

– 1223 особам, в 2016 році було використано 867,0 тис. грн. – 1671осіб; 

на організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру для 

залучення безробітних – 47,7 тис.грн., із них профінансовано 30,8 тис. грн. – 

237 осіб, в 2016 році було використано 12,5 тис. грн. – 280 осіб; 

На 2017 рік було затверджено кошторис міської цільової програми 

«Соціальне партнерство» у сумі 539,9 тис. грн. в тому числі:  

на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів 

війни, діяльність яких має соціальну спрямованість було виділено 429,9 
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тис.грн. , із них профінансовано 405,5 тис. грн. ; в 2016 році було використано 

521,3 тис. грн. із них профінансовано 440,2 тис. грн.; 

на фінансові підтримку організації Товариства Червоного хреста - 50,0 

тис.грн. із них профінансовано 50,0 тис. грн., в 2016 році було використано 

95,0 тис. грн. із них профінансовано 95,0 тис. грн.; 

на проведення загальноміських соціальних заходів та інших свят та 

визначних дат – 60,0 тис. грн. , із них профінансовано 48,4 тис. грн., ; в 2016 

році було використано 70,0 тис. грн. із них профінансовано 32,3 тис. грн.. 

Територіальний центр у своїй діяльності керується Положенням про 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Оболонського району міста Києва, яке затверджене Розпорядженням 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації № 463 від 

07.08.2017 та зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції 

у м. Києві 17.08.2017 за  № 160/1752. 

           В 2017 році всього надано соціальних послуг 2273 підопічним (в 2016 – 

2255 особам). 

          В 2017 році у відділеннях соціальної допомоги вдома надавалась послуга 

догляд вдома 1448 громадянам (в 2016 році - 1421осіб).  

Соціальними робітниками було надано одиноким непрацездатним 

громадянам 592791 (в 2016 році надано 573336 ) заходів, 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 

В структурі терцентру функціонує відділення денного перебування, в 

якому за 2017 рік перебувало на обслуговуванні 798 осіб (в 2016 – 822 осіб). 

Проведено: 

- вечорів відпочинку – 38 (в 2016 році - 42); 

- екскурсій до культурно-просвітніх закладів м. Києва – 110 (в 2016 році – 73); 

- прочитано  лекцій – 19 (в 2016 році – 33); 

Надані послуги: 

- по дрібному ремонту одягу  особам – 663 (в 2016 році – 687 особам); 

- перукаря  – 3912 послуг (в 2016 році – 4264); 

- масажиста – 31 особам (в 2016 році –53 особи).  

З 01.09.2014 впроваджена соціально-педагогічна послуга «Університет 

третього віку». Працюють такі факультети: здоровий спосіб життя; іноземної 

мови (англійської); літературно – мистецький; інформаційних технологій; 
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хорового співу; декоративно-прикладного мистецтва (декупаж, вишивання 

бісером, ляльки-мотанки). В 2017 році  «Університет третього віку» відвідало  

80 осіб (в 2016 році – 136 осіб). 

В територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Оболонського району наказом від 21.12.2015 № 17 запроваджена інноваційна 

модель організації надання соціальних послуг мультидисциплінарного підходу з 

надання соціальних послуг. В 2017 році  275 одиноких громадян отримали 495 

послуг  (в 2016 році – 150 осіб отримали 421 послугу). 

В територіальному центрі працює відділення соціально-медичної 

реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих 

дітей з  ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки 

(денне перебування), в якому за 2017 рік безкоштовно отримали послуги 27 

дітей з церебральним паралічем (в 2016 році – 8 дітей-інвалідів). У відділенні 

проводять медичну реабілітацію   (ранкова гімнастика, процедури, масаж, 

заняття ЛФК) та педагогічно-виховну роботу (ліплення, математика, мовне 

спілкування, малювання, віконечко в природу, конструювання, аплікація), 

психологічну роботу, логопедичну роботу.  
 

Стан пенсійного забезпечення 
Збір до Пенсійного фонду за 2017 рік становить 9,5 млн.грн.  

Погашення заборгованості підприємств-боржників є одним з 

пріоритетних напрямів роботи перед Пенсійним фондом України. 

Заборгованість зі сплати внесків до Пенсійного фонду України підприємств 

Оболонського району на 01.01.2018 становить 2086,7 тис.грн. В 2016 році 

заборгованість становила 2210,7 тис.грн.  

На 01.01.2018 загальна чисельність одержувачів пенсій в управлінні 

становить 82726 осіб. На 01.01.2018 пенсійні виплати склали 2485,5 млн.грн. 

Середньомісячний розмір пенсії по Оболонському району на 01.01.2018 – 3229,6 

грн. В 2016 році – 2258,2 грн. Поетапне підвищення пенсійних виплат сприяло 

покращенню пенсійного забезпечення отримувачів пенсійних виплат району. 
 

Зайнятість населення і ринок праці 
 Обсяги реєстрації незайнятих громадян  в службі зайнятості  протягом 

2017 року в порівнянні з  2016 роком зменшились  на 9%.  Так, пропозиція 

робочої сили у 2017 році становить 6047 осіб проти 6648 за 2016 рік. 

Як завжди, зусилля районного центру зайнятості були спрямовані на 

активну політику зайнятості громадян. Це в першу чергу працевлаштування 

осіб, які перебували на обліку. Всього працевлаштовано 1703 особи, з них 

мали статус безробітного  – 1037 осіб.  

Зайнятості громадян сприяє і надання одноразової допомоги по 

безробіттю для започаткування безробітними власної справи. Протягом 

звітного періоду цим правом скористались 7 безробітних.   

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці у 2016 

році 708 безробітних пройшли підвищення кваліфікації або перенавчання 

відповідно до вимог ринку праці та роботодавців. Окрім того, 3 громадян, 

старші 45 років, скористалися правом отримати ваучер на навчання. 
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Тимчасову зайнятість для безробітних забезпечила їх участь у 

громадських та інших видах тимчасових робіт. У звітному періоді в таких 

роботах прийняли участь 435 осіб. 

На постійному контролі залишається питання допомоги особам з 

обмеженими фізичними можливостями. Із 140 осіб з інвалідністю, що 

перебквали на обліку протягом 2017 року працевлаштовані – 48 осіб, 

направлені на навчання або підвищення кваліфікації – 15 осіб. Всі отримали 

профінформаційні консультації тощо.  

Невід’ємною  частиною соціального захисту  населення є робота щодо 

надання послуг особам соціально уразливим на ринку праці. Так, протягом 

2017 року  на обліку в службі зайнятості району перебувала 954 таких особи. З 

них: працевлаштовані – 309 осіб, направлені на навчання та підвищення 

кваліфікації – 67 осіб, брали участь у роботах тимчасового характеру – 194 

особи. Особи квотних категорій мали вільний доступ до районної та міської 

баз вакансій, отримали профінформаційні консультації та відвідали 

профорієнтаційні заходи з техніки пошуку роботи.  

Важливо відмітити, що на рівень зайнятості населення впливає 

кількісний та якісний склад районної бази вакансій. Протягом 2017 року 

районна база вакансій налічувала 6 282 одиниць для укомплектування 

державною службою зайнятості, що на 25% більше ніж у 2016 році. Проте, 

існує дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. На обліку 

перебуває понад 80% безробітних з вищою освітою, керівних кадрів різних 

рівнів, а база вакансій на 65% складається із вакансій робітничих професій та 

таких, що не потребують спеціальної підготовки або кваліфікації.   
             

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ПРАВОПОРЯДКУ, ОХОРОНИ 
ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН 

 

У 2017 році у сфері взаємодії з правоохоронними органами, запобігання 

та виявлення корупції проведені наступні заходи: 

01.03.2017 з метою надання консультативної допомоги у заповненні 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

відбувся семінар на тему «Законодавче регулювання запобігання корупції в 

органах влади. Закон України «Про запобігання корупції». 

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 державної 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. 

06.11.2017 відбулась координаційна нарада керівників правоохоронних 

органів Оболонського району міста Києва «Про стан законності, профілактики 

злочинності та протидії корупції на території Оболонського району м. Києва 



 66 

упродовж 9 місяців 2017 року, а також стан оперативно-розшукових заходів, 

спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, які переховуються від 

органів досудового розслідування, суду або ухиляються від відбування 

кримінального покарання, безвісно зниклих осіб, а також при документуванні 

осіб та груп, які готують вчинення злочину». 

З метою забезпечення підвищення рівня правопорядку та безпеки 

населення міста Києва, Оболонською районної 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. 

Протягом квітня 2017 року в апараті Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації проведено перевірку фактів своєчасності подання 

декларацій про майно, доходи, витрати фінансового характеру, перевірки 

таких декларацій на наявність конфлікту інтересів. 

Особи, які приймаються на державну службу, попереджаються про 

встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання 

корупції» обмеження та про порядок дій у разі виникнення корупційних ризиків. 

Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією та 

Оболонським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у 

місті Києві відпрацьований план спільних заходів щодо забезпечення правопорядку, 

охорони прав і свобод громадян в Оболонському районі. 

Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією постійно 

здійснюються заходи відомчого контролю, спрямовані на усунення причин та 

умов, що сприяють учиненню корупційних діянь, інших правопорушень, 

пов’язаних з корупцією. У своїй роботі з питань протидії злочинності та корупції 

на території Оболонського району, Оболонська районна в місті Києві державна 

адміністрація тісно співпрацює з Київською місцевою прокуратурою № 5, 

Оболонським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у 

місті Києві  та Громадським формуванням з охорони громадського порядку і 

державного кордону Оболонського району. 
 

РОБОТА  З  КАДРАМИ 
 

В Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації впродовж 

2017 року здійснювалось річне, квартальне та перспективне планування роботи з 

кадрами за такими напрямами роботи: проводилось формування складу 

державних службовців; проведення аналізу чисельності і якісного складу 

державних службовців; підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та 

навчання кадрів; здійснення контролю за дотриманням вимог чинного 

законодавства щодо кадрового забезпечення та державної служби; контроль за 

дотриманням державними службовцями внутрішнього трудового розпорядку 

райдержадміністрації, дотриманням  етики і поведінки  державного службовця; 

ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних. 

Відповідно до Закону України „Про державну службу” прийняття на державну 

службу в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації здійснюється 

шляхом конкурсного відбору або за переведенням на рівнозначні посади державної 
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служби. Інформація про наявні вакантні посади подається до районного центру 

зайнятості населення та розміщується на офіційному веб-сайті Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації  під рубрикою «Вакансії». 

Структурою Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

на 2017 рік передбачено 347 од. Кількість державних службовців за штатним 

розписом – 340. Фактично працюючих державних службовців – 326. 

Впродовж 2017 року в Оболонську районну в місті Києві державну 

адміністрацію призначено  – 15 працівників, звільнено  –  12  працівників. 

У 2017 році пройшли навчання по підвищенню кваліфікації за різними 

навчальними програмами  67  державних службовців райдержадміністрації.  

У 2017 році в райдержадміністрації перебував на обліку 35 

військовозобов’язаний, 4 – призовники. Відповідно до графіку перевірок 

своєчасно проведені звірки відомостей військовозобов’язаних працівників 

райдержадміністрації з районними військовими комісаріатами міста Києві. 

У 2017 році відділом управління персоналом підготовлено Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації 812 розпоряджень з особового складу.   

         Впродовж 2017 року відбувалась співпраця з Академією муніципального 

управління та університетом ім. Т.Г. Шевченка. Пройшли практику у 

підрозділах Оболонської районної в місті Києві державній адміністрації 73 

студента зазначених вищих навчальних закладів.  

У 2017 році на кадровому обліку перебували 10 керівників комунальних 

підприємств (на 01.01.2018 на обліку перебуває 7 керівників комунальних підприємств). 

 

Архівний сектор 
Протягом 2017 року архівним сектором було упорядковано та прийнято 

на зберігання документи від 80 ліквідованих установ в кількості 285 справ. 

Відпрацьовано 235 звернень та запитів громадян і організацій про 

надання архівних довідок, копій, витягів з документів.  

Надано 238 архівних довідок соціально-правового характеру (заробітна 

плата та підтвердження трудового стажу). 
 

РОБОТА  ЗІ  ЗВЕРНЕННЯМИ  ГРОМАДЯН 
 

За 2017 рік до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

надійшло на розгляд 4483 звернення громадян, що на 64 звернення менше у 

порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, з них письмових звернень – 2933 

(65,4 %), з яких – 553 (12,3%) надійшли електронною поштою, усних – 1550 

(34,6%) отримано на особистому прийомі громадян. 

Кількість звернень, що 

надійшли поштою 

(за рік) 

Кількість звернень на 

особистому прийомі 

(за рік) 

Загальна кількість 

звернень 

(за рік) 

2017 рік  :  2016 рік 2017 рік   :  2016 рік 2017 рік     :     2016рік 

2933    :   2843 1550     :    1704 4483     :     4547 

З Київської міської державної адміністрації  надійшло – 1596 (35,6%) 

звернень, з них 359 доручень Київського міського голови, що в порівнянні з 2016 
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роком менше на 292 звернення, від  народних депутатів України – 14  звернень, від 

органів прокуратури – 9 звернень, з Верховної Ради України – 2 звернення, з 

Адміністрації Президента України – 1 звернення, від інших органів державної 

влади, у тому числі депутатів Київської міської ради – 706 звернень, безпосередньо 

від громадян – 2155 (48,1%) звернень. 

У 2017 році до Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації надійшло 990 колективних звернень громадян, частка яких 

становить 22,1% усіх звернень. У порівнянні з 2016 роком кількість 

колективних звернень збільшилась на – 175 (4,2 %) звернень. 

З урахуванням колективних звернень до Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації звернулось 34856 громадян, які в своїх листах 

порушили 6084 питань різної тематичної спрямованості. 

Громадяни звертались передусім із заявами щодо вирішення конкретних 

життєвих питань – 91,8 %, скаргами – 7,5 %, пропозиціями – 0,7%. 

Як свідчить аналіз, найгостріші проблеми, що турбували мешканців 

району – це питання житлово-комунального господарства – 3848 (63,2 %) від 

загальної кількості порушених питань. У порівнянні з 2016 роком, цей 

показник збільшився на 11,8 % (різниця склала 874 питання). Не менш 

важливими для громадян є питання сім'ї, дітей, молоді, гендерної рівності, 

фізичної культури і спорту, вони склали – 308 (5,1%), житлові питання 

зайняли третє місце, їх надійшло – 268 (4,4%).  

У зв’язку з тим, що за звітний період за дорученням Київського міського 

голови до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації не 

надходили на розгляд звернення від громадян, пов`язаних із участю у 

проведенні антитерористичної операції та їх сімей з питань надання 

матеріальної допомоги та встановлення пільг для покриття витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, значно зменшилась, у порівнянні з 2016 роком 

кількість питань соціального захисту на 439 (7,8%), їх надійшло 249 (4,1%) і 

вони посіли четверте місце.  

Питання забезпечення законності та правопорядку на п’ятому місці –     

3,9 %, далі йдуть питання освіти – 2,7 %, питання діяльності органів місцевого 

самоврядування – 1,5%, питання охорони здоров’я – 1,1%, питання транспорту 

та зв’язку – 1,1%, питання екології та природних ресурсів – 0,9 %, питання 

аграрної політики і земельних відносин – 0,8 %. 

Співвідношення основних питань житлово-комунального господарства, 

які порушували громадяни у зверненнях в 2017 у порівнянні з 2016 роком: 

 2017 рік 2016 рік 

- ремонт будинків, дахів    652 (16,9 %)  337 (11,3 %) 

- незадовільне водопостачання   398 (10,3 %)   214 (7,2 %) 

- опалення, незадовільне теплопостачання   346 (9,0 %)   197 (6,6 %) 

- оплата квартир та комунальних послуг   317 (8,2 %)  258 ( 8,7 %) 

- благоустрій території, облаштування 

дитячих майданчиків 

  308 (8,0 %)  268 (9,0 %) 

- робота ЖЕД, ЖБК    263 (6,8 %)  303  (10,2 %) 

- робота ліфтів   163 (4,2 %)      87 (2,9 %) 

- ремонт сантехнічного обладнання та       99 (2,6 %)    122 (4,1 %) 
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комунікацій 

- електропостачання, освітлення      87 (2,3 %)      72 (2,4 %) 

- незадовільний санітарний стан будинку, 

прилеглої до будинку території 

     74 (1,9 %)     41 (1,4 %) 

- встановлення лічильників      68 (1,8 %)      65 (2,2 %) 

На 01.01.2018 всі звернення, які надійшли на розгляд до Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації виконані без порушення 

термінів розгляду. 

За результатами розгляду звернень в 2017 році: 

- позитивно вирішено : 15,1% звернень; 

- надано роз`яснення : 76,1 % звернень. 

Особисті та виїзні прийоми громадян керівництвом Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації проводилися згідно ст. 22 

Закону України «Про звернення громадян» та графіку затвердженого головою 

райдержадміністрації.  

Головою райдержадміністрації забезпечується першочерговий 

особистий прийом інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної 

праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, жінок, яким присвоєно 

почесне звання України «Мати-героїня» та інших пільгових категорій 

населення, які потребують захисту та підтримки. 

Головою районної державної адміністрації проведено 43 прийоми 

громадян, на яких прийнято 226 мешканців району, з них 24 особистих 

прийомів громадян, на яких прийнято 171 мешканець, 19 виїзних прийомів 

громадян, на яких звернувся 55 мешканців району та сім прямих («гарячих») 

телефонних ліній, під час яких звернулося 31 громадянин. 

Основна тематика питань, які порушували громадяни на особистих 

прийомах стосувалась вирішення питань комунального господарства, 

житлових питань, питань соціального захисту, діяльності ОСББ, тощо. 

- питання житлово-комунального господарства  116 

- житлові питання    44 

- питання соціального захисту    14 

- питання освіти    10 

- питання благоустрою      9 

- питання оренди приміщень      5 

- питання забезпечення законності та правопорядку      7 

- питання підприємницької діяльності      4 

- питання діяльності ОСББ      4 

- питання торгівлі       4 

- питання охорони здоров’я      6 

- питання реєстрації місця проживання      1 

- питання транспорту      1 

- питання землекористування      1 

За 2017 рік до Оболонської райдержадміністрації від пільгових категорій 

населення надійшло 385 звернення, що становить (8,6 %), це на 291  (6,4 %) менше 

ніж у 2016 році. З них від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій 

надійшло 71 (1,6 %) звернень, що на 289 (6,4 %) звернень менше ніж у 2016 році. 
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У зверненнях громадян пільгових категорій на першому місці перебувають 

питання житлово – комунального господарства – 175, на другому є житлові 

питання – 83, питання соціального захисту – 49, питання охорони здоров’я – 29, 

питання землекористування – 7, питання зв’язку – 4, інші питання – 38. 

На виконання розпорядження голови Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 04.02.2011 № 55 «Про створення постійно діючої 

комісії з питань розгляду звернень громадян» та відповідно до затвердженого 

графіку у 2017 році проведено 12 засідань комісії. На комісії було розглянуто 

12 звернень громадян, що потребували комісійного розгляду та прийняття 

відповідних рішень. За результатами засідань комісії складались протоколи та 

за необхідністю надавались доручення. 

На виконання розпорядження голови Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 04 лютого 2011 № 55 «Про створення постійно діючої 

комісії з питань розгляду звернень громадян» та відповідно до затвердженого 

графіку за звітний період 2017 року проведено 12 засідань комісії. На комісії було 

розглянуто 12 звернень громадян, що потребували комісійного розгляду та 

прийняття відповідних рішень. За результатами засідань комісії складались 

протоколи та за необхідністю надавались доручення. 

Розгляд звернень громадян взятий під особистий контроль голови 

райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів несуть персональну 

відповідальність за належне вирішення в межах своїх повноважень питань, порушених 

у зверненнях громадян, особливо їх найменш соціально захищених категорій. 
 

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру та ефективної ліквідації їх наслідків у 2017 році проведено: 

- на базі Оболонської районної ланки територіальної підсистеми міста Києва 

єдиної державної системи цивільного захисту було проведено командно-

штабне навчання щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі 

виникнення аварії на залізничному транспорті; 

- проводились спільні штабні тренування району з цивільного захисту та 

комплексні навчання з цивільного захисту району;  

- постійно проводились навчання керівного складу цивільного захисту району, 

командирів непрофесійних формувань, працівників об’єктів господарювання 

та населення району щодо дій в екстремальних умовах; 

- практичні навички керівного та особового складу цивільного захисту об’єктів 

господарювання отримувались в ході проведення навчань та тренувань: 

Найменування навчань 2013  2014  2015  2016 2017 

Комплексні об’єктові навчання 11 10 10 3 4 

Комплексні об’єктові тренування 9 9 11 3 4 

Штабні об’єктові тренування 38 36 35 34 47 

Тактико-спеціальні навчання загального 

призначення 

18 
15 

17 16 16 

Практичні заходи в загальноосвітніх школах 38 44 40 39 45 
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Всього навчань 114 114 113 95 116 

- з метою ознайомлення учнів загальноосвітніх шкіл з правилами поведінки у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій в закладах освіти проводився День 

цивільного захисту, для проведення якого було задіяно 44 закладів освіти, 

керівний склад, вчителі та учні;  

- протягом 2013-2017 років головними спеціалістами відділу з питань 

надзвичайних ситуацій було здійснено виїздів для попередньої оцінки 

надзвичайних подій:  

2013 2014 2015 2016 2017 

20 17 32 17 15 

- відповідно до класифікатора надзвичайних ситуацій в районі в 2017 році не 

було зареєстровано жодної надзвичайної ситуації; 

- за звітний період було організовано та проведено 9 засідань Комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Оболонської 

районної в м. Києві державної адміністрації. 

Основна увага в роботі Комісії приділялась розгляду питань та 

визначення завдань щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру та координації дій під час реагування на них. 

Основні зусилля відділу з питань надзвичайних ситуацій було зосереджено на: 

- вдосконаленні та розвитку законодавчої та нормативно-правової бази у сфері 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; 

- забезпеченні готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту всіх 

рівнів до оперативного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, 

проведення пошуково-рятувальних робіт та захисту населення і територій, 

організованого переведення з мирного на надзвичайний стан; 

- підвищенні ефективності діяльності існуючих служб ЦЗ району та 

об’єктових спеціалізованих аварійно-рятувальних служб і формувань; 

- плануванні і проведенні ефективних попереджувальних заходів цивільного 

захисту з метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки, досягнення 

прийнятих рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій і зменшення 

людських і матеріальних втрат; 

- навчанні керівного складу органів управління єдиної державної системи 

цивільного захисту, підготовці сил і засобів, а також населення до дій в умовах 

загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру в мирний час та в надзвичайний стан. 
  

Охорона навколишнього природного середовища 
Оцінюючи стан навколишнього природного середовища в Оболонському 

районі на основі спостережень якості атмосферного повітря, стану поверхневих 

водоймищ та земель, можна констатувати, що погіршення екологічної ситуації не 

спостерігається.  

В Оболонському районі зберігається позитивна тенденція стабілізації 

загальних викидів від стаціонарних джерел забруднення та поліпшення якості 

атмосферного повітря. Порівняно з 2016 роком зменшення викидів 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємств Оболонського 

району більше ніж на 5 тонн.  
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Стан атмосферного повітря залежить насамперед від обсягів викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними 

джерелами. Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря в 

Оболонському районі проводиться на 2 постах - №№ 17, 21, які знаходяться на  

просп. Оболонському та вул. Скляренка. Контролюється 8 інгредієнтів 

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

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

залізо, кадмій, марганець, мідь, нікель, свинець, хром, цинк.  

У зв’язку з тим, що на сьогодні основним джерелом забруднення 

атмосферного повітря є автотранспорт, найбільш забрудненими є території 

поблизу магістралей з інтенсивним рухом автотранспорту – це проспекти 

Оболонський та Степана Банденри, вулиця Скляренка.  

З метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами, розташованими в 

Оболонському районі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 

302 від 13.03.2002 до Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації звернулося більше 50 підприємств.  

Крім того, у 2017 року Оболонською районною в місті Києві державною 

адміністрацією опрацьовано заяви 8 підприємств щодо проведення державної 

екологічної експертизи з метою отримання висновку державної екологічної 

експертизи, 3 заяви підприємств про екологічні наміри та 4 - про екологічні наслідки.  

На виконання вимог природоохоронного законодавства, підприємствами 

Оболонського району на 2017 рік виконано 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 2017 рік в частині охорони атмосферного повітря та водних 

ресурсів підприємствами  виконано заходів на суму 2750,3 тис. грн., а саме:  

по охороні атмосферного повітря на суму – 672,0 тис. грн (ПАТ «Оболонь», 

ТОВ «Бетон комплекс», ПАТ «ЕЛПО»,  ТОВ Завод ЗБК «Поліськсільбуд», 

ПрАТ «Чинбар», ПАТ «КПФ «Зоря» та ДП «ПК «Зоря» та Київська офсетна 

фабрика, ПрАТ «Лінде Газ Україна» Київська філія, ТОВ СК «Джонсон»).   

В частині охорони водних ресурсів підприємства Оболонського району  

виконано заходів на суму – 2078,5 тис.грн. (ПАТ «Оболонь», ТОВ «Бетон 

комплекс», ПАТ «Тутковський», ПАТ «ЕЛПО», ПрАТ «Завод пластмас», ТОВ 

«Поліськсільбуд», ТОВ «Бетон комплекс», ПАТ «Київхліб», ПАТ «КПФ 

«Зоря» та ДП «ПК «Зоря» та Київська офсетна фабрика, ПрАТ «Чинбар», ПрАТ 

«Лінде Газ Україна» Київська філія, ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4). 

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, 
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використовуються для водопостачання на питні, господарські та промислові 

потреби міста.  

Відповідно до розпорядження Київської міської державної 

адміністрації  від 16.06.2017 № 734 «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);  «Пуща- Водиця» (ставок Горащиха на р. Котурка) 

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

КП «ПЛЕСО» проводить моніторинг якості води згідно з Директивою 

Європейського Союзу 2006/7/ЕС, з впровадженням стандартів ІSО 7899 та ІSО 9308. 

У 2017  році 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 

перша міжнародна екологічна нагорода, отримана Києвом, увійшовши таким 

чином до десятки пляжів України, які мають цей статус. 

З метою покращення екологічного стану та відновлення рибних запасів 

озера Редькине, київські активісти ВГО "Громада Рибалок України" з 

представниками Київського рибоохоронного патруля, небайдужих 

підприємців та науковців, вселили до озера зарибок ляща, карпа, карася, 

білого товстолоба, білого амура і навіть стерляді. Планується вселення інших 

видів карпових риб, а також хижих риб - судака та щуки, задля відтворення 

біологічного різноманіття водойми. 

Оболонський район м. Києва має значні рекреаційні та резервні території 

для забезпечення відпочинку населення як району, так і міста в цілому.  
 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, 
РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

З метою забезпечення участі громадян у процесі формування та 

реалізації державної політики, врахування громадської думки при прийнятті 

рішень з важливих питань суспільного життя, відділом з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю проводиться координаційна робота щодо 

організації та проведення консультацій з громадськістю, ефективної співпраці 

з Громадською радою при Оболонській районній в місті Києві державної 

адміністрації, органами самоорганізації населення та іншими інститутами 

громадянського суспільства. 

Протягом квітня-червня 2017 року відділом з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю проведено роботу щодо формування 

нового складу Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації на період 2017–2019 років. Надавалась необхідна 

консультативно-методична та організаційна допомога ініціативній групі під 

час підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів 

громадянського суспільства з обрання нового складу Громадської ради. В 

установчих зборах, що відбулись 26.06.2017 року, взяли участь делеговані 

представники 90 інститутів громадянського суспільства, які шляхом 
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рейтингового голосування обрали Громадську раду при Оболонській районній 

в місті Києві державній адміністрації в кількості 35 осіб.  

Протягом червня-грудня 2017 року відділом здійснювалась робота з 

організаційно-правового забезпечення діяльності Громадської ради. У 

вказаний період проведено 4 загальні збори членів Громадської ради, 1 

засідання членів правління та засідання комітетів Громадської ради, на яких 

було розглянуто близько 20 питань, що стосуються життєдіяльності району. 10 

листопада 2017 року проведено Форум ефективної взаємодії влади та громади 

Оболонського району «Велика Столиця - 2018» за участю керівництва та 

представників структурних підрозділів Оболонської райдержадміністрації, 

Громадської ради при Оболонській РДА, мешканців району, представників 

інститутів громадянського суспільства. Під час Форуму обговорено та 

напрацьовано форми ефективної співпраці влади та громади, спільні дії щодо 

реалізації ініціатив громадськості. 

Представники Громадської ради постійно долучались до проведення 

консультацій з громадськістю, районних заходів з нагоди державних свят та 

пам’ятних дат, заходів іншої тематики та спрямування. 

Інформацію щодо формування та діяльність Громадської ради при 

Оболонській райдержадміністрації розміщено на субвеб-сторінці Оболонської 

РДА офіційного порталу Київської міської громади в розділах «Новини» та 

«Громадська рада», а також на офіційній сторінці Оболонської 

райдержадміністрації у соціальній мережі Фейсбук.   

З метою врахування громадської думки у процесі вирішення питань 

місцевого значення, підвищення якості підготовки рішень з важливих питань 

державного та суспільного життя, створення умов для участі громадян у 

розробленні проектів таких рішень організовувались та проводились 

консультації з громадськістю.  

Протягом звітного періоду в районі відбулись зустрічі громадськості із 

керівництвом Оболонської РДА, громадські слухання, наради, круглі столи 

тощо. Консультації відбувались як за ініціативи районної влади, так і за 

ініціативи громади та депутатів Київської міської ради.  

Відповідно до Порядку організації громадських слухань в місті Києві, 

затвердженого рішенням Київради від 08.10.2015 №123/2023, в Оболонському 

районі відбулись загальноміські громадські слухання з питань можливих 

напрямів використання приміщень будівлі кінотеатру «Братислава» та прилеглої 

території. Протокол громадських слухань та пропозиції від мешканців району 

направлені для розгляду та прийняття рішення до Київської міської ради.  

 Відповідно до Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 

2017 рік, а також з метою обговорення нагальних питань життєдіяльності 

району, протягом 2017 року були організовані та проведені 310 консультацій з 

громадськістю у формі виїзних нарад, громадських обговорень, електронних 

консультацій, круглих столів, зустрічей, семінарів, засідань Громадської ради 

при Оболонській РДА, Ради директорів промислових підприємств, установ та 

організацій Оболонського району, Координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва тощо. 

Під час проведення консультацій на обговорення були винесені такі питання: 
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- внесення змін та доповнень до проекту нової редакції Концепції статуту 

територіальної громади м.Києва; 

- питання можливого виділення земельної ділянки в Оболонському районі 

релігійній громаді Пресвятої Трійці в Оболонському районі м.Києва УГКЦ на 

вул. Північній в Оболонському районі м.Києва для будівництва, експлуатації 

та обслуговування храму; 

- виконання районної Програми розвитку позашкільної освіти; 

- доцільності будівництва нових світлофорних об’єктів і встановлення 

пристроїв примусового зниження швидкості на автошляхах і 

внутрішньоквартальних проїздах; 

- впровадження нової зупинки громадського транспорту на просп. 

Рокосовського, зміна маршруту автобуса № 73 та подовження маршруту 

трамваю № 17 до Пущі-Водиці; 

- проблемні питання, пов’язані з будівництвом багатофункціонального 

житлового комплексу на вул. Бережанській, 15;    

- вирішення проблемних питань вимушених переселенців з Донецької та       

Луганської областей та АР Крим, які проживають у приватному пансіонаті   

«Джерело»; 

- проект реконструкції вулиці Сімї Кульженків відповідно до розпорядження 

КМДА від 07.02.2014 №150 «Про реконструкцію вул. Петра Дегтяренка на 

ділянці від вул. Лугової до Великої кільцевої дороги в Оболонському районі»; 

- проблеми, пов’язані із вчиненням реєстраційних дій неприбутковими 

організаціями; 

- капітальний ремонт парку відпочинку «Пуща -Водиця»; 

- капітальний ремонт скверу на вул. Героїв Дніпра, 20-22; 

- внесення змін до технічних завдань проекту реконструкції парку «Наталка»; 

- організація проведення весняних толок за локаціями, запропонованими 

мешканцями району; 

- проблеми сучасної молоді та шляхи їх вирішення спільними зусиллями влади 

та громадських організацій; 

- взаємодія суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, що опинились у складних 

життєвих обставинах; 

- підвищення тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій; 

- звіт про роботу Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації у 

2016 році та І півріччі 2017 року; 

- участь Громадської ради при Оболонській РДА в інформаційно-

роз’яснювальній кампанії щодо формування Бюджету участі на 2018 рік; 

- стан виконання громадських проектів–переможців Оболонського району та 

внесення змін з урахуванням зауважень експертів; 

- обговорення пропозицій щодо комплексних заходів, спрямованих на 

підтримку столичних товаровиробників; 

- ведення підприємницької діяльності, шляхи покращення бізнесового середовища; 

- забезпечення доступності інвалідів та маломобільних груп населення до 

об’єктів адміністративної, соціальної, культурної та інженерно-транспортної 

інфраструктури району; 
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- облаштування скверу імені Володимира Мельнічука – Героя Небесної Сотні, 

а також скверів на вулицях Північній, Прирічній та просп. Героїв Сталінграда; 

- створення парку біля річки «Почайна»; 

- можливі напрями використання приміщень кінотеатру «Братислава» та 

прилеглої території; 

- планування виконання ремонтних робіт в житлових будинках після 

підвищення тарифів та надходження коштів; 

- організація та проведення районних заходів з нагоди відзначення державних 

свят та пам’ятних дат; 

- проекти розпоряджень Оболонської РДА «Про організацію у 2017 році 

харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Оболонського району 

м.Києва заснованих на комунальній власності територіальної громади міста 

Києва», «Про організацію харчування дітей в дошкільних навчальних закладах 

– дитячих садках І ступеню та навчально – виховному комплексі 

«Спеціалізована школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Перша 

ластівка» Оболонського району м.Києва у 2017 році», розпорядження «Про 

встановлення добової вартості харчування дітей у відділенні соціально-

побутової реабілітації дітей з ДЦП (денне перебування) Територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Оболонського району м. Києва на 2017 рік» та інші; 

- організація турніру з футболу серед дитячо-юнацьких та молодіжних команд 

за місцем проживання «Ліга дворового футболу» та інші. 

З врахуванням пропозицій Громадської ради при Оболонській РДА та 

структурних підрозділів райдержадміністрації складено Орієнтовний план 

консультацій з громадськістю на 2018 рік.  

З метою сприяння розвитку громадянського суспільства та місцевого 

самоврядування в районі постійно проводиться інформаційно-консультативна 

робота з представниками органів самоорганізації населення та ініціативних 

груп по створенню ОСН, надаються консультацій з питань створення ОСН, їх 

державної реєстрації (легалізації), фінансування поточної діяльності за 

рахунок місцевого бюджету, актуальних питань діяльності. Представники 

ОСН постійно залучаються до проведення заходів з благоустрою та 

впорядкування території району. Також забезпечено підтримку ініціатив ОСН 

щодо проведення культурно-масових заходів та заходів з благоустрою. 

Протягом 2017 року були проведені Дні інформування населення з 

нагоди: Дня Соборності України; 21-ї річниці Конституції України;  

відзначення Дня українського національного прапора в місті Києві; Дня 

Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України;  

Європейського тижня місцевої демократії; роковин Великого терору. 

З метою оперативного реагування на публікації у засобах масової інформації 

та інтернет-виданнях про діяльність Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації відділом постійно здійснювався моніторинг матеріалів.  

 На виконання законів України «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації», «Про доступ до публічної інформації» та «Про 

інформацію», “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, 
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постанови Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 «Про Порядок 

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 

влади» та інші постійно забезпечувалась інформаційна підтримка офіційної 

субвеб-сторінки Оболонської РДА офіційного порталу Київської міської 

громади, систематичне та оперативне інформування громадськості району щодо 

діяльності Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Постійно публікувалась та оновлювалась наступна інформація: 

нормативно-правові акти, роз’яснення до них, впровадження державних 

реформ у сфері медицини, житлово-комунального господарства тощо; 

соціологічна, правова, довідкова, статистична та інша актуальна інформація, 

що цікавить широку громадськість; 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; перелік та умови 

надання послуг, форми та 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 виконання державних і міських програм; інформація про умови отримання 

путівок, перелік місць відпочинку; анонсування подій та заходів тощо.  

З метою інформування щодо Бюджету участі було створено окремий 

розділ, де розміщувалась вся необхідна інформація 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. 

Крім того, з метою поширення інформації про діяльність Оболонської 

райдержадміністрації та забезпечення оперативного зворотного зв’язку з 

мешканцями району постійно підтримується та наповнюється відповідною 

інформацією офіційна сторінка Оболонської райдержадміністрації у 

соціальній мережі Фейсбук. 

Забезпечувалась підготовка та надання інформації на запити від ЗМІ, 

юридичних та фізичних осіб в частині, що стосується повноважень відділу. 

Продовжувалась практика проведення керівництвом району прямих 

телефонних ліній з мешканцями району. Головою Оболонської РДА протягом 

року проведено 8 прямих ліній, за результатами яких керівникам структурних 

підрозділів надано відповідні доручення. 

 

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. 


