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ВСТУП 
 

Відповідно до Конституції України, статті 26 Закону України «Про 

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

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

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

публічної інформації», Наказу Національного агенства України з питань 

державної служби від 20.12.2016 №277, рішення Київської міської ради від 

09.02.2017 №832/1836 «Про громадський звіт щодо роботи районних 

державних адміністрацій», розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.09.2017 №1169 

«Про затвердження Порядку проведення громадського звіту про роботу 

районних в місті Києві державних адміністрацій» та з метою забезпечення 

відкритості та публічності роботи районного органу влади підготовлено цей 

звіт. 

Діяльність Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

ґрунтується на засадах законності і персональної відповідальності, 

проводиться на принципах прозорості, підвищення ефективності прийнятих 

управлінських рішень і направлена на всебічне задоволення прав і свобод 

громадян.  

До складу Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації у 

2017 році входили апарат Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації та 8 структурних підрозділів Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації (з правом юридичної особи). 

Протягом 2017 року керівництво Оболонською районною в місті  

Києві державною адміністрацією здійснювали голова Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації, перший заступник голови, заступник 

голови, керівник апарату та заступник керівника апарату.  

Структурою Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

на 2017 рік передбачено 347 од. Кількість державних службовців за штатним 

розписом 340 од. Фактично працюючих державних службовців 326 од. 

Впродовж 2017 року в Оболонську районну в місті Києві державну 

адміністрацію призначено 15 працівників, звільнено 12 працівників. 

У 2017 році пройшли навчання з підвищення кваліфікації за різними 

навчальними програмами  67 державних службовців райдержадміністрації.  

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 Колегії 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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Діяльність Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

була зосереджена на вирішення питань у різних сферах життєдіяльності.  

Основні зусилля були спрямовані на наповнення бюджетів усіх рівнів, 

на соціальний захист населення, на збереження мережі та розвиток охорони 

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

побутового обслуговування мешканців району, утримання в належному 

санітарно-технічному стані території району та її благоустрою. 

Постійно в полі зору Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації перебували питання розвитку промисловості, ринку праці, 

підприємництва, екологічної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, організації змістовного дозвілля населення тощо. 

Завдяки взаємодії адміністрації і правоохоронних органів проводилися 

практичні заходи по забезпеченню суспільного спокою, законності та 

правопорядку. 

За результатами рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві 

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

разом з Печерським районом.  

 

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 320,7 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, Кропивницький, Чернігів, Суми, Черкаси. 

Район був утворений 03.03.1975 Указом Президії Верховної Ради УРСР.  

На території району розміщено і функціонують: 

83 великих промислових підприємства, що ведуть свою виробничу 

діяльність у 10-ти галузях; 

7 науково-дослідних інститутів і установ; 

20 великих і малих автотранспортних підприємств; 

2 авіакомпанії, 2 підприємства залізничного транспорту; 

5 трамвайних,  14 тролейбусних  маршрутів, 12 автобусних  маршрутів; 

40 таксомоторних маршрутів;  

1 лінія метро; 

1 маршрут міської електрички; 

34 гаражно-будівельних кооперативи; 

20 автокооперативів по експлуатації відкритих автостоянок; 

22 підземних паркінга; 

14 відділень зв’язку; 

703 об’єкти торгівлі;  
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340 закладів ресторанного господарства; 

672 об’єкти побутового обслуговування;  

9 ринків на 7724 торгових місць (площа 14,95 га); 

32 АЗС; 

10 АГЗП; 

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

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

1 дитячий кінотеатр „Кадр”); 

2 Центра первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД); 

1 Консультативно-діагностичниий центр;   

123 заклади освіти (з них 71 дошкільний заклад); 

6 позашкільних закладів; 

4 спортивні школи; 

501 спортивна споруда. 

 

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА ПО ГОЛОВНОМУ 

РОЗПОРЯДНИКУ КОШТІВ ОБОЛОНСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ 

КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Доходи 
 

Рішенням сесії Київської міської ради від 12.12.2016  № 554/1558 «Про 

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

встановлено індикативний обсяг надходжень податків та зборів до загального 

фонду бюджету м. Києва для Оболонського району в сумі 2 210,1 млн. грн.  

На 01.01.2018 до бюджету м.Києва від підприємств та організацій 

району надійшло 2 164,4 млн. грн., тобто план виконано на 97,9 %. 

План за основними бюджетоутворюючими показниками виконано 

наступним чином: 
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Податок та збір на доходи фізичних осіб 

На 01.01.2018 виконання податку та збору на доходи фізичних осіб 

становить  – 101,8% (план – 806,4 млн. грн., факт – 821,1 млн. грн.). В 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по ПДФО 

збільшилось на 193,9 млн. грн. або на 31%. 

 

Плата за землю 

На 01.01.2018 виконання по платі за землю становить – 89,6% (план – 

684,8 млн. грн., факт – 613,3 млн. грн.). В порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року надходження по платі за землю зменшилось на 58,1 млн. грн. 

або на 8,7%. 

Однією з важливих причини невиконання плану є збільшення 

податкового боргу по платі за землю в порівнянні з початком року на 49,5 млн. 

грн. або більше ніж в 2 рази. 

Згідно з рейтинговою оцінкою діяльності районних в місті Києві 

державних адміністрацій по темпу зростання (зменшення) доходів загального 

фонду бюджету міста Києва, до попереднього періоду на 01.01.2018 року 

Оболонський район посів 9 місце серед інших районів міста Києва, отримавши 

темп зростання – 109,7%.  

 

Видатки 
 

Бюджетом міста Києва на 2017 рік по видатковій частині передбачені 

видатки загального та спеціального фондів на загальну суму 1 702,3 млн.грн. 

Виконання за 2017 рік становить – 1 690,0 млн.грн., що становить 99,3 % до 

уточненого плану на рік та 140,9 % до виконання за 2016 рік (1 199,4 

млн.грн.), з них: 
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Загальний фонд: 

За 2017 рік виконання загального фонду становить – 1 367,6 млн.грн., що 

становить 97,1 % до уточненого плану на 2017 рік (1 408,5 млн.грн.) та             

137 % до виконання за 2016 рік (998,5 млн.грн.): 

Виконання видаткової частини в розрізі галузей: 

- Освіта – виконання становить 930,0 млн.грн., що становить 96,4 % 

до уточненого плану на 2017 рік по галузі (964,4 млн.грн.) та 148,2 % до 

виконання за 2016 рік (627,5 млн.грн.); 

- Охорона здоров’я – виконання становить 206,8 млн.грн., що 

становить 99,6 % до уточненого плану на 2017 рік по галузі (207,7 млн.грн.) та 

141,2 % до виконання за 2016 рік (146,5 млн.грн.); 

- Соціальний захист та соціальне забезпечення, молодіжна політика 

– виконання становить 26,1 млн.грн., що становить 96,7 % до уточненого 

плану на 2017 рік по галузі (27,0 млн.грн.) та 139,6 % до виконання за 2016 рік  

(18,7 млн.грн.); 

- Культура і мистецтво - виконання становить 51,0 млн.грн., що 

становить 98,3 % до уточненого плану на 2017 рік по галузі (51,9 млн.грн.) та 

142,1 % до виконання за 2016 рік (35,9 млн.грн.); 

- Фізична культура і спорт - виконання становить 12,3 млн.грн., що 

становить 96,8 % до уточненого плану на 2017 рік по галузі (12,7 млн.грн..) та 

159,7 % до виконання за 2016 рік (7,7 млн.грн.); 

- Державне управління - виконання становить 65,8 млн.грн., що 

становить 98,5% до уточненого плану на 2017 рік по галузі (66,8 млн.грн.) та 

126,3 % до виконання за 2016 рік (52,1 млн.грн.);  

- Житлово-комунальне господарство - виконання становить             

75,6 млн.грн., що становить 96,9 % до уточненого плану на 2017 рік по галузі 

(78,0 млн.грн.) та 68,6 % до виконання за 2016 рік (110,2 млн.грн.); 
 

Виконання видатків в розрізі статей виглядає наступним чином: 
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- заробітна плата з нарахуваннями – 893,2 млн.грн., або 99,5 % до 

уточненого плану на 2017 рік (897,6 млн.грн.) та 151,4 % до виконання за     

2016 рік (590,1 млн.грн.); 

- продукти харчування – 41,0 млн.грн., що становить 81,8 % до 

уточненого плану на 2017 рік (50,1 млн.грн.) та 126,2 % до виконання за       

2016 рік (32,5 млн.грн.); 

- медикаменти та пільгові медикаменти – 21,2 млн.грн., 100 % до 

уточненого плану на 2017 рік (21,2 млн.грн.) та 107,6 % до виконання за        

2016 рік (19,7 млн.грн.); 

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (комунальні 

підприємства) – 255,7 млн.грн., що становить 99 % до уточненого плану на 

2017 рік (258,3 млн.грн.) та 107,3 % до виконання за 2016 рік (238,3 млн.грн.); 

- соціальні виплати (надання матеріальної допомоги та харчування 

малозабезпечених верств населення, реінбурсація) – 8,8 млн.грн., що 

становить 98,9 % до уточненого плану на 2017 рік (8,9 млн.грн.) та 628,6 % до 

виконання за 2016 рік (1,4 млн.грн.); 

- інші видатки – 58,9 млн.грн., що становить 93,5 % до уточненого 

плану на 2017 рік (63,0 млн.грн.) та 205,2 % до виконання за 2016 рік               

(28,7 млн.грн.); 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 88,8 млн.грн., що 

становить 81,1 % до уточненого плану на 2017 рік (109,5 млн.грн.) та 101,1 % 

до виконання за 2016 рік (87,8 млн.грн.). 

 

Спеціальний  фонд: 

За 2017 рік виконання спеціального фонду становить – 322,4 млн.грн., з 

них використано: 

- За рахунок власних надходжень бюджетних установ –                         

47,2 млн.грн., що становить 252,4 % до виконання за 2016 рік (18,7 млн.грн.) 

- За рахунок надання платних послуг бюджетних установ –              

33,6 млн.грн., що становить 96,8 % до виконання за 2016 рік (34,7 млн.грн.) 

- Бюджет розвитку – 241,6 млн.грн., що становить 95,7 % до  

запланованої суми на 2017 рік (252,5 млн.грн.) та 163,9 % до виконання за  

2016 рік (147,4 млн.грн.), в тому числі: 

- капітальні видатки установ – 58,3 млн.грн.;  

- капітальні трансферти населенню – 5,4 млн.грн.; 

- придбання обладнання – 15,4 млн.грн.; 

- реконструкція об’єктів – 73,2 млн.грн.; 

- субсидії, поточні та капітальні трансферти підприємствам –                      

89,3 млн.грн. 

 

Громадський бюджет на 2017 рік 
В Оболонському районі м.Києва на реалізації у 2017 році знаходились      

5 проектів - переможців громадського бюджету участі, в тому числі по 

головному розпоряднику коштів: 
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• Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація - 3 

проекти: 

 
 

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

сучасної освіти.  

Обсяг фінансування - 998,4 тис.грн.  

Проект реалізовано в повному обсязі.  

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

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

Обсяг фінансування – 997,08 тис.грн. 

Проект реалізовано в повному обсязі. 

3. «Оболонський сад». 

Обсяг фінансування – 997,0 тис.грн. 

Проект реалізовано в повному обсязі.  

• Департамент міського благоустрою та збереження природнього 

середовища КМДА  - 2 проекти:                      
1. «Очищення та облаштування озер  Пущі-Водиці». 

Обсяг фінансування – 780,3 тис.грн. 

Проект реалізовано в повному обсязі. 

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

Обсяг фінансування – 474,3 тис.грн. 

Проект реалізовано в повному обсязі. 

 

Громадський бюджет на 2018 рік 
Кількість проектів, які винесено на розгляд комісії  - 51 проект.  

Кількість проектів, які отримали позитивний висновок комісії  – 47 проектів. 

Кількість проектів-переможців бюджету участі на 2018 рік – 3 проекти. 
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До проектів-переможців, на реалізацію яких вже заплановані кошти у 

бюджеті міста Києва на 2018 рік, належать наступні проекти: 

1. «Інноваційний Патріотичний Простір «ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ» шкіл 

№285, 252». Обсяг фінансування – 400,0 тис.грн. 

2. «Лабораторія робототехніки LEGO у школі №194». 

Обсяг фінансування – 360,7 тис.грн. 

3. «Мультимедійні комплекси для навчальних кабінетів  школи №9». 

          Обсяг фінансування – 353,9 тис.грн. 

 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ В ЧАСТИНІ ОСВОЄННЯ КОШТІВ, ДЕ ГОЛОВНИМ 

РОЗПОРЯДНИКОМ Є ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Показники Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2017 рік були затверджені розпорядженням Київської міської державної 

адміністрації від 06.01.2017 № 3. 

Згідно з цим розпорядженням Програмою передбачалось освоїти по 

Оболонському району 101 млн. грн. (в т. ч. 44 млн. грн. на фінансування 

капітальних вкладень та 57 млн. грн. на капітальні ремонти). На кінець 2017 

року на підставі розпоряджень Київської міської державної адміністрації про 

коригування Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 

рік, в яких були враховані пропозиції Оболонської райдержадміністрації, 

фінансування капітальних вкладень збільшилось на 112 млн. грн., а кількість 

об’єктів реконструкції та капітальних ремонтів збільшилась із 155 до 397. 

Загалом за 2017 рік по Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації 

на капітальні вкладення було передбачено асигнування з міського бюджету та 

за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 213 млн. 48 тис. грн., що у 

1,5 рази більше, ніж у 2016 році та у 4,8 разів більше, ніж у 2015 році. 
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За результатами року освоєно 205 млн. 666,1 тис. грн., що у 1,8 рази 

більше, ніж у 2016 році, а саме:  

132 млн. 405,4 тис. грн. на здійснення капітальних ремонтів, 

73 млн 260,7 тис. грн. на проведення реконструкції об’єктів. 

Питома вага у відсотках фінансування, виділеного містом у розрізі 

галузей, складає: для освіти - 56%, житлово-комунального господарства - 34%, 

охорони здоров’я - 7%, по інших галузях - 3%. 
 

 

 

Найбільший обсяг робіт в Оболонському районі відповідно до Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік було виконано по 

галузі «освіта» - 116 млн. 501,3 тис. грн., в тому числі: 

-на реконструкцію об’єктів освіти - 66 млн. 863,2 тис. грн., 

-на капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів - 13 млн. 552,3 

тис. грн., 

-на капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів - 32 млн. 

742,7  тис. грн. та на  інші об’єкти - 3 млн. 343,1 тис. грн. 

Так в рамках реконструкції об’єктів освіти в минулому році завершено 

будівельні роботи в дитячих навчальних закладах № 585 і № 321 та в   

загальноосвітніх навчальних закладах № 225 та № 211 на загальну суму 26 

млн. 428,3 тис. грн. 

Крім того, виконувались капітальні ремонти, що включали роботи з 

заміни вікон, ремонту дахів, внутрішніх інженерних мереж, приміщень 

закладів, огорож та інших робіт в закладах освіти, загалом - 106 об’єктів. 

По галузі «житлове господарство» освоєно коштів на суму 68 млн.375,8 

тис. грн. Згідно з Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2017 рік виконувались капітальні ремонти 5 міжквартальних проїздів, 13 
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ігрових та спортивних майданчиків, капітальний ремонт зливостічних мереж 

на 12 об’єктах, ремонт електромереж та щитових по 28 об’єктах, сходових 

клітин на 18 об’єктах, ремонт інженерних  мереж на 48 об’єктах, заміна вікон 

на 62 об’єктах, капітальний ремонт фасадів стиків та вхідних груп на 13 

об’єктах, капітальний ремонт покрівель на 23 об’єктах. 

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

капітальний ремонт на загальну суму 13 млн. 771,7  тис. грн., в тому числі на 

реконструкцію закладів охорони здоров’я - 5 млн. 951,5 тис. грн., на капітальні 

ремонти - 7 млн. 686,4 тис. грн.  

Загалом за рейтинговим показником освоєння капітальних вкладень та 

робіт з капітальних ремонтів за результатами 2017 року Оболонський район 

посів 3 місце. 

 
 

 

Слід зазначити також, що в поточному році суттєво збільшились 

кількість та обсяг фінансування на проведення проектних робіт за 9 об’єктами 

різного призначення, що дозволить в наступному році розпочати будівництво, 

реконструкцію нових перспективних об’єктів. Необхідно відмітити, що 

вперше за багато років відновилися проектні роботи з створення та 

реконструкції масштабних спортивних споруд. Так виконувались 

проектування 4 міжшкільних стадіонів та щодо будівництва концертної зали 

на 450 місць у дитячій школі мистецтв № 5.  
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ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

 

На 01.01.2018 кількість підприємств, які здійснювали реалізацію 

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

державних: ДП «Завод «Генератор», ДП «Київська офсетна фабрика», а також 

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

За 2017 рік промисловими підприємствами району реалізовано товарної 

продукції на суму 8,4 млрд.грн (за 2016 рік – 6,8 млрд.грн.). Зростання на 

22,1% відбулося в основному за рахунок здорожчання сировини, матеріалів та 

енергоносіїв, що позначилось на цінах виробників. 

Обсяги реалізованої 

промислової продукції, 
млрд.грн.

6,8
8,4

2016 р.  2017 р.
 

Провідною галуззю в Оболонському районі традицій но є харчова 

промисловість: на неї припадає 37,9% всієї реалізованої товарної продукції 

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

металургія та оброблення металів – 3,2%, хімічна – 8,6%, машинобудування – 

14,3%, виробництво деревини та виробів з дерева – 0,7%, виробництво інших 

неметалевих мінеральних виробів – 16,3%, легка промисловість – 6,4%, 

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

Структура промисловості Оболонського району 

за галузями, %

Харчова

37,9 Легка

6,4 Неметалеві вироби

16,3

Машинобудування

14,3

Деревообробна

0,7

Хімічна

8,6

Метал.

3,2

Ін. 

0,3

Целюлозно-паперова

9,1

Фарм

3,1
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Попри всі складнощі, промисловість району знаходиться «на плаву», про 

що  свідчать показники роботи наших підприємств, ряд з яких увійшли до 

реєстру великих платників податків УКРАЇНИ на 2018 рік.   

Це такі підприємства, як  ПАТ «Оболонь», ТОВ «Бетон комплекс», ТОВ 

«РІФ-1», ПП «Ярослав», ТОВ СК «Джонсон». 

ТОВ СК «Джонсон» 

 

 
 

ТОВ «Бетон комплекс» 
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ТОВ «Бетон комплекс» 

 

 
 

ТОВ «РІФ-1» 
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Середня чисельність працівників промислової діяльності у грудні 2017 

року становила по району 8969 осіб. Найбільше працюючих – на ПАТ 

«Оболонь» - 2027 особи (або 22,6% від загальної чисельності по району).  

ПАТ «Оболонь» 

 
 

Впродовж ІІ півріччя проводилась активна робота щодо сприяння 

бізнесу в районі. Проведено ряд семінарів, круглих столів, засідань.  

30 жовтня 2017 року відбулася презентація Програми столичної влади та 

Німецько-Українського фонду з фінансово-кредитної підтримки суб’єктів 

малого та середнього підприємництва у Києві. У роботі заходу взяли участь 

представники місцевої влади та підприємницьких кіл Оболонського району.  

У жовтні 2017 року для промисловців та підприємців району проведено 

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

3 листопада 2017 року відбувся Форум «Налагодження взаємодії влади 

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

громадських рад та керівників структурних підрозділів РДА. У заході також 

взяли участь представники малого та середнього бізнесу Оболонського 

району. 

16 листопада 2017 року в Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації відбувся семінар з питання фінансово-кредитної підтримки   

мікро-, малого та середнього бізнесу, за участю представників малого й 

середнього бізнесу Оболонського району та районного відділення Ощадбанку. 

В рамках заходу до підприємців району була доведена інформація про нові 

програми фінансування бізнесу від Ощадбанку, програму «Будуй Своє». 

8 грудня 2017 року в приміщенні Оболонської РДА відбувся семінар за 

участю зацікавлених представників промислових підприємств, малого і 

середнього підприємництва, а також структурних підрозділів 

райдержадміністрації. 

19 грудня 2017 в рамках засідання  Комітету підприємців малого та 

середнього бізнесу при Торгово-промисловій палаті України відбувся круглий 
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стіл «Кредитування та інші форми підтримки малого і середнього бізнесу в 

Україні». Підприємці Оболонського району взяли участь у роботі круглого 

столу. 

Згідно із затвердженим планом роботи, впродовж ІІ півріччя 2017 року, 

проведено засідання Координаційної ради з питань розвитку малого та 

середнього підприємництва при Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації та 3 засідання Ради директорів промислових підприємств, 

установ та організацій району. 

 

СТАН КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ РАЙОНУ, КОНТРОЛЮ ТА 

ПРОТИДІЇ РОЗМІЩЕННЮ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ МІСЦЬ 

СТИХІЙНОЇ ТОРГІВЛІ ТА САМОВІЛЬНОМУ ВСТАНОВЛЕННЮ 

ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

Відповідно до рішення Київської міської ради «Про правила 

благоустрою міста Києва» від 25.08.08 № 1051/1051 Оболонська районна в 

місті Києві державна адміністрація в межах повноважень здійснює нагляд за 

дотриманням Правил благоустрою на території Оболонського району міста 

Києва. 
За 2017 рік виявлено 2589 порушень Правил благоустрою та вручено 

відповідно стільки ж приписів, 99,1% порушень було виправлено. Крім того,  

складено 286 адміністративних протоколів за ст.152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

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: 

- прилегла територія р. Почайна; 

 
- прилегла територія до затоки Верблюд; 
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- прилегла територія до затоки Собаче гирло;  

 
 

- прилегла території до затоки Вовкувата; 
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- вул. Сім’ї  Шовкоплясів;  

 
- вул. Сім’ї Кульженків; 

 
- вул. Добринінська; 
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- вул. Калнишевського,8 ; 

 
- вул. Полярна, 10; 

 
- просп. Степана Бандери, 26-28; 

 

 
 

Протягом березня-квітня 2017 року спільно з підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від форм власності було проведено 

толоки з благоустрою, під час яких ліквідовано 18 місць несанкціонованого 
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накопичення сміття, зібрано та вивезено понад 17 тисяч тонн відходів. Роботи 

проведено за  адресами:  

- просп. Рокосовського, 2 (біля закинутої будівлі колишньої поліклініки); 

 
 

- прилегла територія біля зупинки міської електрички станція «Зеніт»; 

 
 

- за ініціативою мешканців ЖК «Міністерський», силами 

працівників відділу контролю за благоустроєм та збереження природного 

середовища та центру зайнятості було проведено толоку з очищення скверу 

«Олександрівського» та 114 кварталу Пуща-Водицького лісництва; 
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- за участю студентської молоді Київського університету ім. Б. Грінченка 

було проведено толоку з прибирання берегів річки Почайна; 

-  
 

- проведено прибирання в Пущі-Водиці вулиць Ф.Максименка, Селянська; 
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- здійснено прибирання стихійного звалища побутового та будівельного 

сміття по вул. Маршала Малиновського 27/23  

 

 
- для упорядкування парку відпочинку «Наталка» було проведено 

дві толоки, де зібрався весь колектив Оболонської райдержадміністрації та 

комунальних служб району. Урочисте відкриття парку відбулося до Дня 

Києва, за участю мера столиці  Віталія Кличка.  
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- проведено толоку  у сквері  на просп. Степана Бандери, 26В-28, в 

ході якої було завезено рослинний грунт, висаджено 100 дерев, 50 кущів, 2,5 

тис. шт. багаторічних квітів.  
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- на Оболонській набережній в 2017 році з’явився найбільший 

прапор Європейського союзу, площею 2252 кв. м.  На об’єкти міської 

інфраструктури  нанесено мурали. 
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В рамках загальноміської програми «Чисте місто» працівники відділу 

контролю за благоустроєм та збереження природного середовища спільно з 

інспекторами КП «Київблагоустрій» щоденно перевіряють закріплені за ними 

території щодо стану їх утримання.  

Для забезпечення нормальної життєдіяльності населення та сталої 

роботи міського господарства в разі ускладнення погодних умов в зимовий 

період Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією 

створено оперативний штаб з попередження та ліквідації наслідків негоди. В 

цілодобовому режимі керівництвом адміністрації та працівниками відділу 

контролю за благоустроєм та збереження природного середовища проводиться 

моніторинг території району щодо якісного та своєчасного очищення 

території району від снігу та наледі. Для своєчасного виконання таких робіт 

комунальними підприємствами району підготовлено 64 одиниці техніки, 

підприємства забезпечені необхідною кількістю посипкових матеріалів та 

інвентарем. 

Комунальними службами району в цілодобовому режимі насамперед 

проводиться прибирання та вивезення снігу з автошляхів,  під’їздів до медико-

профілактичних установ,  навчальних закладів, пішохідних переходах, 

зупинках громадського транспорту тощо. 



 27 

 

 

Протягом звітного періоду проводились перевірки відновлення 

благоустрою відповідно до аварійних контрольних карток та планових 

контрольних карток, виданих Департаментом міського благоустрою та 

збереження природного середовища: закрито 168 аварійних та 39 планових 

контрольних карток, тобто за 207-ма адресами благоустрій відновлено. 



 28 

 

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

несвоєчасним відновленням благоустрою після проведення аварійних робіт 

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

наданих адміністрації повноважень щомісячно направляються листи з повним 

переліком адрес генеральному директору  ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з проханням 

прискорити відновлення благоустрою після проведення аварійно-

відновлювальних робіт на інженерних мережах. 
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Ситуація з МАФами.  

Протягом 2017 року шляхом самовивозу власниками та силами КП 

"Київблагоустрій" було демонтовано 78 тимчасових споруд та автомобільних 

газових пунктів модульного типу. 

Проведено демонтаж тимчасових споруд біля метро Петрівка, 

павільйону по вул. Селянській, демонтовано літні майданчики біля ресторанів 

«Роксолана» та «River», демонтовані пересувні обєкти торгівлі на Оболонській 

набережній та вул. Прирічна,5. Силами комунального підприємства 

«Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» корпорації 

«Київавтодор» приведено до належного стану територію біля метро Оболонь. 

  

 
Але на сьогоднішній день відповідно до електронної бази «Контора» 

Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища 

КМДА на території району встановлено 657 тимчасових споруд, з них 84 -  без 

дозвільної документації.  

Відділом контролю за благоустроєм та збереження природних 

середовища проведено моніторинг території району та виявлено 20 засобів 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, що розміщені на території 
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району, без відповідної дозвільної документації, про що направлено лист до 

Департаменту міського благоустрою з проханням провести демонтаж 

незаконно розміщених об’єктів.  

 Працівниками відділу контролю за благоустроєм та збереження 

природного середовища спільно з представниками правоохоронних органів 

щонайменше два рази на тиждень проводяться комісійні рейди по ліквідації та 

недопущенню стихійної торгівлі. Так, за 2017 рік було проведено 57 рейдів за 

адресами:просп.Оболонський,26; просп.Оболонський,21; просп.Оболонський,22;   

вул.Маршала Тимошенка,14; вул.Маршала Тимошенка,13/1; 

просп.Оболонський,22Б; просп.Оболонський,20А; вул.Йорданська,17, 

пл.Оболонська, 4; вул. Маршала  Тимошенка, 11, вул. Маршала 

Малиновського,25; просп. Героїв Сталінграда, 46;  вул. Зої Гайдай,4; вул. 

Героїв Дніпра,32. З торгуючими проводиться 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. Відділом контролю за благоустроєм та 

збереження природного середовища Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації, за самовільне зайняття частини території об’єкта 

благоустрою на порушників за 2017 рік було складено 120 адміністративних 

протоколів.   
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Для вирішення питання ліквідації стихійної торгівлі в Оболонському 

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

організовано та запропоновано соціальні місця для продажу товарів власного 

виробництва. Наразі, на території Оболонського району діють 11 підприємств 

ринкової мережі. 

 
СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В РАЙОНІ, 

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ  

 

Житлова галузь району, як і інші галузі господарства, перебуває в стадії 

реформування. На сьогодні житловий фонд має таку структуру:  

 

№ 

п/п 

Форма власності ж/ф Кількість  Форма обслуговування 

1. Комунальна власність 612 КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду» 

2. ЖБК 91 89 самообслуговування 

2 КП «Керуюча компанія» 

3. ОСББ 64 20 самообслуговування 

44 КП «Керуюча компанія» 

4. Відомчі житлові будинки 18 4 підприємства 

5. Житлові будинки 

збудовані за кошти 

інвесторів 

96 14 приватних товариств 

6. Гуртожитки 12 самообслуговування 
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Обслуговування житлових будинків району та їх життєзабезпечення 

здійснюють 32 житлових підприємства, в т.ч. 1 комунальне підприємство 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району 

м. Києва», яке віднесено до сфери управління Оболонської РДА, 18 товариств 

та 14 відомств. Одночасно 91 ЖБК та 64 ОСББ самостійно утримують свої 

будинки. 

Виконуючи функції з обслуговування (прибирання місць загального 

користування в будинках та прибудинкових територій, вивезення відходів, 

технічне обслуговування ліфтів, постачання електроенергії для освітлення 

місць загального користування та роботи ліфтів тощо)  цими організаціями 

надано населенню послуг на суму понад 267,0 млн. грн., в т.ч. 243,6 млн. грн. 

комунальним підприємством  «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Оболонського району м.Києва». Джерелом надходження цих коштів є 

плата мешканців по статті «Утримання будинків, споруд та прибудинкових 

територій». За ці кошти забезпечувалось технічне обслуговування ліфтів, 

зібрано і вивезено понад 300 тис.м3 побутових відходів, виконано поточних 

ремонтів на суму 20 млн.725 тис.грн.   

Однак житловий фонд району має поважний вік і значну зношеність, 

тому будинки мають типові проблеми: слабке енергозбереження, погана якість 

будівництва, значна амортизація. 80% житлового фонду потребує 

капітального ремонту. Для покращення його якості та продовження терміну 

експлуатації, як на рівні держави, так і місцевої влади, запроваджено ряд 

програм ремонту житлового фонду.  

Програмою економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік 

передбачено 107 млн. 124 тис.грн. для виконання робіт на 350-ти об’єктах 

житлового сектору Оболонського району, в т.ч. по розпорядниках коштів: 

Оболонська РДА – 72 млн. 536 тис.грн., по КП «Київбудреконструкція» - 

6 млн. 967 тис.грн., КК «Київавтодор» - 12 млн. 225 тис.грн., КП 

«Київжитлоспецексплуатація» - 15 млн. 396 тис.грн. 
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Назва головного розпорядника коштів 

Оболонська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Комунальне 

підприємство 

«Київбудрекон-

струкція» 

Комунальна 

корпорація 

«Київавтодор» 

КП 

«Київжитлоспец

-експлуатація» 

 

Всього 

 

Тис.грн 

% від 

загаль-

ної суми 

 

Тис.грн 

% від 

загаль- 

ної суми 

 

Тис.грн 

% від  

загаль-

ної суми 

 

Тис.грн 

% від  

загаль-

ної суми 

 

Тис.грн. 

 

% 

72 536 68 6 967 7 12 225 11 15 396 14 107 124 100 

72536; 68%

6967; 7%

12225; 11%

15396; 14%

Оболонська РДА

КП "Київбудреконструкція"

КП "Київавтодор"

КП "Київжитлоспецексплуатація"

 
                 

 Капітальний ремонт покрівлі (вул. Йорданська, 1-А)      

До                                                                        Після 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Капітальний ремонт покрівлі (просп. Героїв Сталінграда, 15)      

До                                                                        Після 
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Капітальний ремонт покрівлі (вул. Північна,  54-в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт сходових клітин (просп. Героїв Сталінграда, 19)      

До                                                                        Після 
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За 2017 рік «Керуючою компанією з обслуговування ж/ф Оболонського 

району» із доведених 72 млн. 536 тис.грн. освоєно більше 68 млн. грн., що на 

80% більше порівняно з 2015 роком та на 49% більше порівняно з 2016 роком. 

 

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

60 000,00

70 000,00

14 188,03

35 315,76

68 375,76

Порівняльні дані 2015,2016,2017 роки 
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При цьому повністю виконано роботи на 223 об’єктах. Відремонтовано 

інженерні мережі в 48 будинках, фасади в 12 будинках,  електрощитові в 28  

будинках, зливостічні мережі 12 житлових будинків, покрівлі в 23 житлових 

будинках, сходові клітини у 18 житлових будинках, замінено вікна в 62  

житлових будинках, проведено асфальтування прибудинкових територій на 5 

об’єктах, облаштовано 10 ігрових та 2 спортивних майданчики.  

За напрямками виконаних робіт у 2017 році найбільшу питому вагу 

складає капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж 

холодного, гарячого водопостачання та централізованого опалення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житловий фонд району х 

 

Житловий фонд району характеризується підвищеною поверховістю. В 

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

нормативний термін експлуатації і потребують заміни (модернізації). В 

бюджеті м.Києва на 2017  рік було передбачено кошти для заміни 18 ліфтів в 

11 житлових будинках району. Замовником робіт розпорядженням Київської 

міської державної адміністрації визначено комунальне підприємство міського 

підпорядкування «Київбудреконструкція». На даний час виконано заміну 7 

ліфтів в 7 будинках. 11 ліфтів є перехідними об’єктами, роботи по їх заміні 

продовжуються в 2018 році.     

На території Оболонського району біля будинків комунальної форми 

власності облаштовано 352 дитячих і 124 спортивних майданчиків. 

Замовником робіт розпорядженням Київської міської державної адмінітсрації 

визначено КП «Київбудреконструкція». 
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Виконання капітальних ремонтів у 2017 році, тис. грн.
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У 2017 році було виконано облаштування ще 10 дитячих та 2 

спортивних майданчиків на суму  629,6 тис.грн та 1511,3 тис.грн. відповідно.   

Замовником робіт з асфальтування міжквартальних проїздів визначено 

комунальну корпорацію «Київавтодор». В 2017 році на замовлення                        

КК «Київавтодор» виконано ремонт 16,9 тис.м2 міжквартальних проїздів на 

суму 6 млн. 613 тис.грн.  

Житлово-комунальні підприємства району також брали участь у 

виконанні заходів інших державних та загальноміських програм. 

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

визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку, регулює відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконання 

обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання, 

управління, та виконуючи заходи загальнодержавної Програми  реформування 

ЖКГ, проводилась системна роз’яснювальна робота серед жителів щодо 

створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в 

будинках комунальної власності. У 2017 році були проведені консультації на 

тему: «Реалізація енергоефективних заходів у будинках міста Києва за 

програмою співфінансування (70/30) у будинках, що перебувають на 

утриманні та обслуговуванні  ЖБК/ОСББ», «Підготовка до участі у конкурсах 

з енергозберігаючих заходів», «З питань кадрової політики в ЖБК/ОСББ, 

особливості нарахування мінімальної зарплати та сплати податків», «Порядок 

перереєстрації ЖБК в ОСББ», «Порядок списання житлових будинків з 

балансу комунальних підприємств», «Участь у державній програмі 

Громадський бюджет», «Щодо взяття на баланс окремих квартир в 

нежитлових приміщення в будинках де створені ОСББ», «Відчуження та 

оренда майна», «Порядок списання житлових будинків з балансу комунальних 

підприємств». 

Станом на 1 січня 2018 року в районі 64 ОСББ, з них 3 ОСББ 

зареєстровано у 2017 році.   

У Києві запроваджено Конкурс на кращі проекти з реалізації 

енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені 

об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у 

кооперативних будинках на умовах співфінансування: 70% - оплата з міського 

бюджету, 30% - ОСББ/ЖБК. В 2017 році взяли участь у конкурсі і перемогли 

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

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

тис.грн. – кошти бюджету міста Крім цього, міською владою у 2017 році 

запроваджено механізм співфінансування робіт з реконструкції, реставрації, 

капітальних ремонтів, переоснащення спільного майна в багатоквартирних 

будинках м. Києва: співвласники сплачують лише 30% вартості робіт, а 70 % 

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

мешканці 5 житлових будинків. 
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На фото участь ОСББ/ЖБК у проектах з енергозберігаючих заходів:  

 

просп. Героїв Сталінграда, 12-Д та вул. Полярна, 3 
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ЛЕД ОСВІТЛЕННЯ: просп. Маршала Рокоссовського, 4-А                                               

 
просп.Оболонський,7Б
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УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ - вул. Бережанська, 12-А 
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УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ просп. Героїв Сталінграда, 12-Д 
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Заміна та ізоляція внутрішньо-будинкових інженерних мереж за 

адресами: вул. Бережанська, 12А та вул. Героїв Дніпра, 3 
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Заміна та ізоляція внутрішньо-будинкових інженерних мереж за 

адресами: просп. Героїв Сталінграда. 9-А  
та вул. МаршалаТимошенка, 11 
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УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
 
Протяжність вулиць на території Оболонського району 132,3 км,  

загальною площею проїздів та тротуарів – 2 млн. 536 тис.м2 Балансоутримувач 

– комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту 

та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» 

корпорації «Київавтодор».  

          Протягом звітного періоду: 

- завершено капітальний ремонт вулиці Лугової – проїжджої частини на 

площі  41 тис.м2 та тротуарів на площі 11,3 тис.м2. (У 2016 році капітальний 

ремонт автошляхів не проводився).  

 

 
                                Капітальний ремонт, вул. Лугова 
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                                   Капітальний ремонт, вул. Лугова 

 

 
                      Капітальний ремонт, вул.Лугова 

 

- виконано поточний ремонт на площі 69,34 тис.м2, при плані на 2017 –  

69,077 тис. м2., в тому числі: 

- поточний (дрібний) ремонт  - 24,36тис.м2 

- поточний (середній) ремонт (вул. Богатирської, вул. Йорданської, 

Тимошенка та вул. Прирічної) загальною площею -  38,63тис. м2 

 
                        Середній ремонт на вулиці Йорданській 
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                         Середній ремонт на вулиці Йорданській 

 

 
 

- поточний ремонт з використанням установки «МАГНУМ» - 6,35 тис.м.кв. 

Установка «МАГНУМ» дозволяє здійснювати ямковий ремонт струйно-

ін’єкційним методом з використанням однорідної суміші бітумної емульсії і 

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

Під час укладки матеріал повністю ущільнюється до отримання необхідного 

профілю. 
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        Ліквідація ямковості дорожньою машиною «МАГНУМ» 

 

Площа, на якій виконано поточний ремонт у 2017 року, майже на 30% 

більше, ніж  в 2016 році. 

Також : 

- виконано заливку тріщин в дорожньому покритті дорожньою машиною 

«Крафко» протяжністю 21,7 км, а за весь 2016 рік 3,1 км.  

- проведено фарбування: 

- перильного огородження                              -   987 пог.м; 

- направляючого огородження                      -   6266 пог.м; 

- на транспортних розв’язках встановлено нову оцинковану колесовідбійну 

стрічку -   1030 пог.м. 

Проведено заміну колесовідбійної стрічки на дорожнє огородження 

типу «Нью-Джерсі» протяжністю 1017 пог.м. та встановлено 3032 

світлоповертаючих елементів (делініаторів) на вул. Набережно- Рибальській.   
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Монтаж делініаторів на вулиці Набережно-Рибальська   

 

 Влаштовано 5 одиниць підвищених пішохідних переходів:  

- вул. Тимошенка                            -  2 од.; 

- просп. Рокосовського                   - 2 од.;   

- вул. Прирічна                                - 1 од.  

 
 

  
 
        Вперше в Україні та місті Києві в рамках експерименту на вул. 

Олександра Архипенка були облаштовані сучасні та безпечні острівці 

безпеки. Нанесено дорожню розмітку, встановлено нові дорожні знаки та 
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влаштовано тактильну плитку для забезпечення безперешкодного руху 

пішоходів та незрячих громадян. Такі острівці зменшують час перебування 

пішоходів в зоні можливого наїзду, унеможливлюють обгін на пішохідному 

переході і змушують водіїв заздалегідь гальмувати перед проїздом. 
 

 
        Вул.О.Архипенка 
 

Протягом року виконано капітальний ремонт між квартальних 

проїздів площею 16,9 тис.м2 на суму 6 млн. 613 тис.грн. 

 
 

 

 

Для покращення транспортного сполучення в районі та місті Києві в 

цілому, в 2017 році були розпочаті роботи по будівництву транспортної 

розв’язки в двох рівнях на перетині вул. Богатирської та Великої Окружної 

дороги. 
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В 2018 році планується завершити будівництво Великої Окружної 

дороги на ділянці від просп. Маршала Рокосовського до вул. Богатирської та 

від вул. Богатирської до просп. Оболонського. 

Важливою подією для розвитку вулично-дорожньої мережі району в 

2017 році став початок робіт по реконструкції вул. Сім’ї Кульженків (вул. П. 

Дегтяренка). Це питання не вирішувалось десятки років. 

 

 

До кінця 2018 року заплановано виконати роботи та ввести в 

експлуатацію  вул. Сім’ї Кульженків на ділянці від вул. Лугової до Великої 

Окружної дороги. 
 

УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 
                  

Оболонський район характеризується досить щільною житловою 

забудовою та об’єктами інфраструктури, розгалуженою мережею 

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

забрудненості зовнішнього повітря. Насиченість ландшафту озелененими 

територіями навпаки - позитивно впливає на мікроклімат, сприяє 

оздоровленню повітряного басейну, сприяє зниженню рівня шуму, підсилює 

архітектурно-просторову виразність та створює неповторний образ території 

нашого Оболонського району.  
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Провідне і найбільш важливе місце в мережі озеленених територій міста 

належить насадженням загального користування. По місту Києву їх площа 

становить понад 5000 га. В Оболонському районі – 554,69 га.  

Балансоутримувачем цих територій в нашому районі є Комунальне 

підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району. 

В теплично-парниковому господарстві підприємства вирощується 

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

для влаштування вертикального озеленення в скверах та парках району. 

В 2017 році теплично-парниковим господарством підприємства 

вирощено та висаджено в районі понад 900 тисяч квітів.  
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Активно проводиться оздоблення вулиць, проспектів та транспортних 

розв’язок району вертикальним озелененням.  
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З кожним роком серед забудови району з’являються нові сквери, яких на 

сьогодні вже  137 шт.   

Відповідно до програми економічного та соціального розвитку м. Києва  

на 2017 рік, розпорядження зі змінами виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА) від 06.01.2017 року №3 проведено капітальний ремонт скверів, а 

саме: 

1. Сквер імені Героя Небесної Сотні, Героя України – Володимира 

Мельнічука на проспекті  Героїв Сталінграда,51;  
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2. Сквер на перетині вулиць Вишгородської та Резервної (вулиця 

Вишгородська, 4);  
 

 
 

 
 

3. Сквер на вулиці Йорданська,7 
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4. Сквер між будинками на просп. Героїв Сталінграда, 49-Б-53 та біля 

будинків на вул. Героїв Дніпра, 42-Б-62. (алея до озера Центральне). 
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Згідно з даною програмою на територіях цих скверів проведено ряд 

наступних видів робіт: 

- Висаджено дерев хвойних та листяних порід – 266 шт. 

- Висаджено кущів хвойних та листяних порід – 2193 шт. 

-  Відновлено газонів – 11198 м2. 

-  Висаджено багаторічних та цибулинних квітів – 1962 шт. 

А також виконані роботи по влаштуванню та відновленню пішохідних 

доріжок, встановлені лави та урни. В сквері на проспекті  Героїв 

Сталінграда,51 проведені роботи по відновленню дитячого майданчика. 

3 червня 2017 року працівники ДП "Перно Рікар Україна" за підтримки 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та Органу 

самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Селище Водогін, Хутори 

Микільський та Редьки» провели соціальну акцію з благоустрою скверу, що 

розташований по вул. Джерельній навпроти будинків 3 та 6/5. Під час заходу 

сконструйовано літню сцену, облаштовано пішохідні доріжки, посаджено 

дерева та квіти, встановлено інформаційні тематичні стенди, урни та 

лавочки. 

 

 
 

Вузлами, що зв’язують мережу озеленених територій воєдино, 

створюють її безперервність і комфортні умови для відпочинку, в міській 

забудові слугують парки. Відповідно до Програми економічного та 

соціального розвитку м. Києва на 2017 рік завершено ІІ чергу реконструкції 

парку відпочинку «Наталка».  

Для проведення підготовчих робіт та робіт з ландшафтного планування 

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

до роботи і надавали посильну допомогу працівники Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації, закладів культури та освіти, студенти та 

активні мешканці району. 
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КП УЗН Оболонського району спільно із підрядними організаціями 

протягом 2017 року виконало наступні роботи: 

- Висаджено дерев хвойних та листяних порід – 151 шт. 

- Висаджено кущів хвойних та листяних порід 4588 шт. 

- Влаштовано газонів – 54368 м2. 

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

- Влаштовано ФЕМових доріжок – понад 3000 м2. 

- Встановлено лав – 55 шт. 

- Встановлено урн – 49 шт. 

- Встановлено альтанок з влаштуванням огорожі та майданчиків з ФЕМ-

покриття – 3 шт. 

- Проведено реконструкцію трансформаторної підстанції та встановлено 

опори зовнішнього освітлення – 101 шт. 

Також влаштовано вхідну групу з оглядовими майданчиками на 

центральну алею та територію парку, побудовано нову сучасну вбиральню, 

облаштовано спортивний майданчик воркаут та футбольне міні-поле. 

Встановлені стійки для паркування велосипедів та самокатів  є додатковим 

декоративним елементом оздоблення парку. А також встановлено систему 

відео спостереження в людних місцях парку – це, насамперед, безпека 

відпочиваючих. 

Виконані роботи з благоустрою берегової смуги:  влаштовано сучасні еко-

доріжки, встановлено декоративний місток з деревини, проведені роботи з 

берегоукріпленням (габіонів з використанням природних матеріалів). 
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27 травня 2017 року До Дня Києва мер столиці Віталій Кличко урочисто 

відкрив парк «Наталка». Він зазначив, що наш парк є «золотим» стандартом 

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

конструктивної  співпраці влади та активної громади. 
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Парк відпочинку «Наталка» є одним із найкращих у місті Києві,  з метою 

обміну досвідом  та ознайомлення його відвідують іноземні делегації.  Гості із 

м. Бекасі (Республіка Індонезія), на чолі з головою міста Бекасі Рахматом 

Еффенді були приємно вражені візитом до парку "Наталка". Делегація була 

вражена тим моментом що МЕР - В.Кличко особисто вносив пропозиції під 

час будівництва парку та майже щоденно здійснював контроль за проведенням 

робіт. Наразі проводиться ІІ черга реконструкції парку. 
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Через Державну установу «Контактний центр міста Києва» «15-51» 

мешканці району висловлюють подяку працівникам підприємства за виконані 

роботи з благоустрою нових зон відпочинку. 

 

 
 

 

Крім того, виконано I етап робіт з капітального ремонту  парку «Пуща-

Водиця», скверу між будинками №58 на просп. Героїв Сталінграду та 

будинком №31 на вул. Прирічній, скверу на вул. Північній вздовж будинків 2-

В - 46. На вказаних об’єктах влаштовані доріжки, встановлені лави, проведено 

частково озеленення.  

Роботи  будуть завершені в 2018 році. 
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ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ ВІДДІЛОМ З ПИТАНЬ МАЙНА 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ВІЛЬНИХ 

НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ В ОРЕНДУ ТА НАДХОДЖЕННЯ 

КОШТІВ ЗА ОРЕНДУ ДО БЮДЖЕТУ 

 

Загальна площа нежитлового фонду, віднесеного до сфери управління 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, складає 625,9 тис. 

кв. м, яка згідно з делегованими повноваженнями закріплена на праві 

господарського відання чи оперативного управління за підприємствами, 

організаціями та установами району по відповідних галузях для виконання 

своїх функцій та завдань.  

На підставі інформації, яка щомісячно надається підприємствами-

балансоутримувачами, формується перелік майна, яке з метою ефективності 

може бути передано в орендне користування.  

Станом на 01.01.2018 по укладених договорах в орендному користуванні 

перебуває 138,34 тис. кв. м площі нежилого фонду.  

З метою забезпечення передачі вільних нежитлових приміщень в оренду 

та отримання коштів за їх використання здійснюються заходи:  

- оприлюднення переліку вільних нежитлових приміщень, які можуть 

бути передані в орендне користування на інтернет-порталах Київської 

міської влади, сайті Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації та газеті «Хрещатик» з обов’язковим розміщенням 

фотознімків об’єктів; 

- на підставі звернень ініціаторів оренди, з вказаного переліку в газеті 

«Хрещатик» за 2017 рік оприлюднено оголошення про намір 

передати в оренду 55 об’єктів. Результати вивчення попиту та 

пропозиції щодо укладання договору по зазначених об’єктах 

направлені на розгляд постійної комісії Київради з питань власності. 

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

проводиться і за рішенням Постійної комісії договір оренди 

укладається з заявником як з єдиним претендентом. Оболонською 

райдержадміністрацією забезпечується участь начальника відділу 

майна на засіданнях комісій Київради. 

За результатами проведення зазначених заходів за 2017 рік передано в 

орендне користування 4745,32 тис. кв. м вільних приміщень з 6748,62 тис. кв. 

м, що перебували у переліку вільних об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва.  
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У зв’язку із надходженням декількох заяв і більше про намір оренди у 

2017 році проведено засідання конкурсної комісії з питань передачі в оренду 

майна, до складу якої входять представники депутатського корпусу, за 

результатами якої було передано в орендне користування об’єкти на 

конкурсній основі з використанням відкритості пропонування розміру 

орендної плати за принципом аукціону по 9 об’єктах.  

По діючих договорах оренди Оболонською РДА спільно з 

балансоутримувачами, проводиться методично-роз’яснювальна робота щодо 

підготовки необхідних документів для внесення змін до договорів в частині 

істотних умов та переукладання договорів оренди на новий термін. На 

сьогодні подовжено та приведено у відповідність 271 договорів оренди. 

  На 01.01.2018 заборгованість з орендної плати становить 1482,77 тис. 

грн. 

В порівнянні з минулим роком заборгованість зменшилась на 187,61 тис. 

грн.  
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За період 2017 року нараховано орендної плати у сумі 12122,12 тис. грн 

та отримано 12506,59 тис. грн, що у співвідношенні становить 103,2 %. 

Отримана орендна плата на 858,61 тис. грн більше у порівнянні з 2016 роком, 

що вказує на позитивну динаміку та постійну роботу з орендарями в частині 

відповідних нарахувань.  
 

 
 

За ініціативи та поданням Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації у 2017 році Київською міською радою прийнято 2 рішення щодо  

оптимізації колишніх підприємств у сфері житлово-комунального 

господарства та обслуговування.  

 



 73 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ДЕРЖАВНИХ 

ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РАЙОНУ В 

МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

Виконання бюджету та Програми економічного і соціального розвитку 

міста Києва за 2017 рік в частині освоєння коштів по галузі «Освіта». 

 

 

Кошторисом доходів та видатків по галузі «Освіта» на 2017 рік були 

передбачені кошти у розмірі  1 161 014,05 тис. грн., що на 42,5 % більше, ніж 

у 2016 році. 
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Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік  на 

капітальні ремонти закладів освіти було виділено фінансування в розмірі 

51 852,8  тис. грн. 

В порівнянні з минулими роками фінансування збільшено, а саме :  2015 

рік - 16 684,0 тис. грн.;  2016 рік - 34 174,9 тис. грн. 

Було виконано такі види робіт:  

 

заміна вікон (19 закладів), інженерних мереж (13 закладів), ремонт 

приміщень (16 закладів), 

 

капітальний ремонт харчоблоків (6 закладів), пральні (1 заклад), 

електрощитових (1 заклад), 
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спортивних залів (4 закладів), 

 

 

стадіонів, спортивних та ігрових майданчиків (6 закладів), 
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тіньових навісів (9 закладів), 

 

 

фасаду (3 закладів), вхідних груп (3 закладів), місць загального 

користування (13 закладів), сходових клітин (1 заклад), покрівлі (5 закладів), 

огорожі (4 закладів), відновлення групових приміщень. 
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Програмою в частині капіталовкладень передбачено асигнування  в сумі   

54 760,4 тис. грн. на реконструкцію 13 закладів освіти. 
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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. У зазначених закладах 

навчається та виховується  11 459 дітей дошкільного віку. Прийом дітей та 

комплектація груп проводились відповідно до електронної реєстрації. 

Позачергово в заклади дошкільної освіти приймалися діти, які мають пільги 

відповідно до чинного законодавства. Усі заклади дошкільної освіти 

укомплектовані відповідно до віку дітей. 
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На 100 місць у закладах дошкільної освіти комунальної форми власності 

знаходиться 112 дітей. 

Є заклади дошкільної освіти, в яких перевантажені групи від 25 до 35 

дітей, особливо там, де ведеться інтенсивне будівництво (12, 13, 14 

мікрорайони). 

 

 

З метою збільшення місць у функціонуючих закладах дошкільної освіти 

звільняються приміщення від орендарів та проводиться ремонт аварійних 

приміщень. 

В 2017 році було відновлено 15 групових приміщень на 300 місць. 

В 2018 році планується відкриття 31 групи на 620 місць. 

З урахуванням фактичного стану здоров’я дітей, збережена та 

удосконалена мережа закладів дошкільної освіти компенсуючого типу 

(спеціальні, санаторні),  де навчаються і отримують необхідну реабілітаційно - 

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

дітей в закладах дошкільної освіти, які одночасно мають можливість 

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

розумовому та  (або) фізичному розвитку.  

Існуюча мережа дошкільних навчальних закладів загального та 

компенсуючого типів задовольняє потреби батьків району. 
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Загальна середня освіта 

Протягом звітного періоду мережа закладів загальної середньої освіти  

району збережена. В районі функціонує 52 заклади: 17 –  закладів загальної 

середньої освіти, 11 - спеціалізованих шкіл, 2 -  початкові школи,  3-  школи - 

дитячі  садочки, 8 – навчально-виховних комплексів,  2 школи-інтернати, 2 – 

спеціальні інтернати,  6– приватних шкіл, 2 початкові приватні школи. 
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На 01.09.2017 у закладах  загальної середньої освіти комунальної форми 

власності здобувають освіту 28 629 учнів  та 1175 учнів  в приватних 

навчальних закладах. Також створені умови для забезпечення освітніх потреб 

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції. 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. 

 

 

 

 

Позашкільна освіта 

Серед пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти 

важливого значення в Оболонському районі надається позашкільній освіті як 

дієвому важелю соціального виховання та реформування життєвої компетенції 

молоді. На сьогодні в Оболонському  районі,  серед інших районів міста 

Києва,  найбільша мережа  позашкільних навчальних закладів.  В  10 

комунальних навчальних закладах позашкільну освіту здобувають понад 11 

290 дітей, що складає 41% від загальної кількості дітей шкільного віку. 
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Діюча мережа позашкільних навчальних закладів 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 напрямами.   

 

 

Педагогічні колективи  позашкільних закладів та тренерсько-

викладацький склад дитячо-юнацьких шкіл   приділяє  належну увагу 

реалізації державних освітніх програм щодо розвитку позашкільної освіти. 
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Потреба в освітніх послугах позашкільних навчальних закладів у всебічному 

вихованні та навчанні дітей стає вагомішою і стимулює організацію діяльності 

на якісно новому рівні. Шляхом реформування позашкільної освіти протягом 

2017 року нами було зроблено крок до підвищення ефективності освітнього 

процесу для дітей і молоді у закладах позашкільної освіти. 

 

 

 

Патріотичне виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших 

пріоритетів гуманітарної політики в Україні, важливою складовою 

національної безпеки України. Впровадження  системи національно-

патріотичного виховання  в Оболонському районі реалізовується єдиним 

комплексом цілеспрямованої дії закладів дошкільної освіти, закладів загальної 

середньої освіти,   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. 
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Навчальні заклади є організаторами масових національно-патріотичних 

заходів, військово-патріотичних ігор, естафет, змагань, конкурсів, фестивалів  

тощо. Цей напрям виховної роботи визначений пріоритетним як в державі, так 

і в Оболонському районі. Всі ці виховні заходи були визнані як 

високоефективні, адже були досягнуті  виховні завдання визначені  

Концепцією національно-патріотичного виховання. 

 

 

Нам є чим пишатися: Центр науково-технічної творчості  «СФЕРА» в 

роботі приділяє велику увагу вирішенню проблем енергозбереження, 

використання альтернативних джерел енергії. Вихованці Центру створюють 

проекти по використанню енергії вітру, сонця, води.  У 2017 році вихованці  
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гуртка  винахідників та раціоналізаторів здобули два перших місця в категорії 

«Енергетика» на очному етапі Всеукраїнського конкурсу «Intel – Teхно 

Україна 2017-2018». На свої розробки вихованці отримали 2 патенти на 

винаходи.  

 

 

Значних успіхів у спорті здобувають вихованці Дитячо-юнацьких  

спортивних  шкіл, маємо переможців Світового, Європейського, 

Всеукраїнського рівнів. 

 

 



 88 

Інклюзивна освіта 

В 2017 році Президент України Петро Порошенко, на базі школи І-ІІІ 

ступенів №168 Оболонського району м. Києва, підписав Закон України «Про 

внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу 

осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» , оскільки саме в 

цьому закладі освіти вперше було запроваджено інклюзивне навчання. 
 

 

В Оболонському районі міста Києва інклюзивна освіта функціонує в 

п’яти закладах загальної середньої освіти, де відкрито 53 інклюзивних класи 

для учнів з різними нозологіями.  

 

 

та у чотирьох закладах дошкільної освіти, де створено 17 інклюзивних 

груп для дітей з особливими освітніми потребами.  
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Соціальний захист дітей 

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

району - 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. Шкільною та спортивною формами у 2017 році 

забезпечено 123 учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на загальну суму 171 000 гривень (згідно з нормативами 

Міністерства освіти і науки України, на кожну дитину виділено в межах від 

1160 до 1350 гривень залежно від розміру). Виплату одноразової допомоги по 

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

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

 

 

 

Дослідно-експериментальна робота 

25 закладів освіти впроваджують в освітній процес дослідно-

експериментальну роботу: з них 15 закладів освіти впроваджують дослідно-

експериментальну роботу Всеукраїнського рівня («Початкова школа: освіта 

для життя», «На крилах успіху») та 17 закладів освіти  - регіонального рівня. В 

районі за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»  працює 15 

навчальних закладів.  На базі Науково-методичного центру управління освіти 

впроваджується експеримент за темою «Районний методичний ресурсно-

сервісний центр як новий формат методичної служби». 
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З метою пошуку, підтримки, розвитку потенціалу обдарованої молоді 

відбулася Всеукраїнська учнівська олімпіада з навчальних предметів. У всіх 

етапах брали участь більше ніж 10 000 учнів. Серед переможців та призерів ІІІ 

(міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

найбільше учнів наступних закладів: НВК № 143, які вибороли 43 призових 

місць  (І  – 5, ІІ – 14, ІІІ – 24); СШ № 194 «Перспектива» – 33 переможців (І – 

5, ІІ – 9, ІІІ – 19).НВК № 157, які мають 28 переможців  (І – 6, ІІ – 6, ІІІ – 16); 

СШ № 252 імені Василя Симоненка – 25  переможців (І - 5, ІІ- 9, ІІІ – 11).  

 

В результаті роботи з обдарованими дітьми 7 учнів отримали 

персональні стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих 

дітей та 1 учениця – стипендію Президента України. 
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З 12 по 17 червня 2017 року на базі університету міста Освего (штат 

Нью-Йорк, США) відбулася щорічна Міжнародна олімпіада наукових та 

мистецьких проектів  «GENIUS Olympiad 2017». Україну представляли учні 

Оболонського району м. Києва, дійсні члени МАНУ: 

 Іванченко Микола (школа №225) - І місце і ЗОЛОТА медаль серед 

учасників з 69 країн світу (близько 1200 учнівських проектів);  

Бутенко Євгеній (школа №9), IV місце - переможці національного етапу 

конкурсу «Intel Еко-Україна 2017». 

 Окрім медалі, Микола отримав грант на навчання в університеті − 

Oswego State University of New York (SUNY)  та запрошення на ще один 

міжнародний науковий конкурс у Тунісі «І-Fest», куди він потрапить одразу на 

фінальний етап. 
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18 січня 2017 року, Оболонський район зібрав у себе учасників 

«Оболонських ПОНТів». За «ПОНТами» приховується «ПЕРЕХРЕСТЯ 

ОСВІТНІХ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ». Започатковано проект Міністерством 

освіти і науки України та ДНУ «Інститут  модернізації змісту освіти».  

Мета проекту – ознайомити освітянську громаду з інноваційними 

технологіями, що дають реальні результати у навчанні та вихованні учнівської 

молоді і є ефективними в умовах сучасних шкіл. 

 

 

У 2017 році започаткований районний  учнівський клуб «ЄтериторіЯ»,  

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

осіб.  Урочиста церемонія  відкриття  Клубу відбулась 23 лютого 2017 р. в  
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приміщенні Оболонської  РДА, в якій  взяв участь радник з питань преси та 

інформації Представництва Європейського Союзу в Україні. 

 

В рамках відзначення Українсько-німецького року мов у школах району 

відбулись цікаві заходи, присвячені цій події: організовано виставку газет,  

відбувся різноманітні  конкурс  на кращого  декламатора поезій Гейне і Ґете, 

конкурс на кращого знавця німецької мови (школа № 245); віртуальна 

екскурсія «Містами Німеччини», (СШ № 211); конкурс малюнків «Герої 

німецьких казок»  (НВК № 143);  вікторина «Як ти знаєш Німеччину?» (школа 

№ 232); листування з німецькою  школою (СШ № 214). Усі школи району, які 

вивчають німецьку мову, святкували традиційні улюблені свята  німецького 

народу: «Свято Святого Мартіна», «Свято Миколая», «Різдво». 
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04.12.2017 учні СШ №16 напередодні міжнародного  Дня прав людини, 

та щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» презентували   

Соціальний фото проект #STOPBULLYING (Зупинити насилля).   

Ідея фото проекту належить учениці 6-Б класу Владиславі Поліно-

Василенко. Метою проекту є розвиток  громадянської позиції учнів, 

виховання  культури, толерантності, здатності без агресії сприймати думку 

іншого,  форми його самовираження та спосіб життя. 

 

 

ДНЗ № 193 взяв участь  у всеукраїнському фестивалі ROBOTICA 2017 

(Всеукраїнський дитячий архітектурний конкурс «Столиці світу»), який 

відбувся 06 травня 2017р. в Палаці Спорту. Головним завданням конкурсу  

було розкриття теми шляхом будівництва моделі з конструктора LEGO та 

презентації проекту. 
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У 2017 році в районі діяли 20 літніх таборів: з них 11 – табори 

відпочинку  та  9 – мовні. Декілька шкіл нашого району виграли конкурс, 

оголошений громадською організацією «Go Global», завдяки чому діти в 

таборах мали нагоду проводити заняття за програмою  «GO Camp». 

спілкуючись з носієм мови – англійської та французької. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 

 

В Оболонському районі міста Києва мережа об’єктів фізичної культури           

і спорту складає 501 спортивну споруду, у тому числі: 3 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. 
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У районі діють 10 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  

Загальна кількість осіб, що займається у фізкультурно-оздоровчих 

закладах, складає  44 624 осіб. 

Також у районі діють 9 підліткових клубів за місцем проживання 

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

та молоддю.   

Всього у районі існує і розвивається 49 видів спорту. 

У 2017 році проведено 30 спортивно-масових заходів, в яких взяли 

участь близько 13 тис. осіб. Серед них є найбільш масові та визначні за рівнем 

представництва та кількістю учасників. 

Осіння і весняна першості з футболу серед дитячо-юнацьких та 

молодіжних дворових команд за місцем проживання «Ліга дворового 

футболу». Ігри першості традиційно проходять починаючи з 2011 року майже 

7 років поспіль щосуботи на спортивних майданчиках району. Кількість 

учасників помітно зросла. Змагання набули популярності серед дітей та 

молоді не тільки в Оболонському району, але і в інших районах, і на міському 

рівні.  
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Вже традиційним і відомим став Чемпіонат Оболонського району міста 

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

заході  взяли 30 сімей – мешканців Оболонського району міста Києва. 
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Знаковою подією у районі стало проведення ХVІ Всеукраїнського 

шахового фестивалю з нагоди Дня незалежності України в актовій залі 

Оболонської райдержадміністрації. Турнір було започатковано ще у 2002 році 

з метою популяризації шахів, як виду спорту. З того часу фестиваль став 

традиційним і набув популярності та став відомим не тільки в Україні, але й за 

її межами. 734 учасника фестивалю, віком від 6 до 81 року, представляли  

шахові клуби 58 міст 22 областей України. У фестивалі взяли участь шахісти з 

Чехії, Молдови, Азербайджану, Польщі. 
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Яскравим святом краси і грації став відкритий чемпіонат Оболонського 

району м. Києва з художньої гімнастики «Kiev Spring-cup 2017». У 2017 році 

за рівнем представництва цей чемпіонат набув статусу Всеукраїнського. 

Майже 300 учасниць представляли спортивні клуби і дитячо-юнацькі школи 

міст і областей України. Учасниці змагань  виступали у 12 видах програми у 

11 вікових категоріях. 
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Особливе місце серед популярних у дитячому і молодіжному 

середовищі спортивно-масових заходів посідає Спартакіада серед школярів 

Оболонського району м. Києва «Спортивні ігри юних олімпійців», які, 

починаючи з 2014  року, стали одними з наймасовіших заходів. Це понад 1000 

учасників – учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Метою заходу є 

залучення дітей та учнівської молоді до систематичних занять фізичною 

культурою і спортом, забезпечення рівня рухової активності учнів, 

популяризації ідей та принципів олімпійського руху в місті Києві, виявлення 

молоді, яка досягла найкращих результатів з фізичної підготовки. 
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Відбувся ХХХV Туристично-краєзнавчий зліт учнівської молоді, який 

проводиться у районі щорічно від року заснування. Захід проводиться спільно 

з позашкільним закладом Центром туризму та краєзнавства учнівської молоді 

Оболонського району м. Києва. У заході взяли участь 447 учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

 

 
 

 



 109 

 
 

 

 
 



 110 

 
 

У жовтні 2017 року вперше пройшли спортивні змагання серед команд 

дошкільних навчальних закладів Оболонського району міста Києва «Ми – 

чемпіони», як пілотний проект Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації. Мета проекту - залучити до занять фізичною культурою і 

спортом наймолодших громадян країни, та сприяти гармонійному 

формуванню особистості вже майже с перших кроків життя, поширюючи 

серед дітей та їх батьків свідоме ставлення до здорового способу життя, 

зміцненню сімейних та духовних цінностей. У заході взяли участь 24 команди 

вихованців дитячих дошкільних навчальних закладів Оболонського району м. 

Києва, це діти  5 – 6 років. 
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Розвиток спортивного руху серед ветеранів спорту посів почесне місце 

серед знакових подій у спортивному житті району. Відбувся Міжнародний 

турнір «Відкритий Кубок України з баскетболу  пам’яті Миколи Баглея серед 

команд ветеранів». Організаторами заходу спільно виступили Оболонська 

райдержадміністрація та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація 

ветеранів баскетболу» за сприяння та підтримки Державного університету 

інфраструктури і технологій. У турнірі взяли участь 12 команд ветеранів 

баскетболу, це 131 учасник, у тому числі 4 команди жінок. 
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Яскравою подією у районі стало проведення традиційного 

Всеукраїнського турніру з арашидо «Буря на татамі», під патронатом 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та Міжнародної  

федерації  Арашидо, за сприяння та підтримки Державного університету 

інфраструктури та технологій, Коледжу морського і річкового флоту. Цей 

турнір с успіхом проводиться сім років поспіль від дати заснування, і набув 

популярності не тільки на вітчизняних теренах, але й в країнах європейстької 

спільності і в країнах Близького Сходу. 

Загальна кількість учасників турніру склала 380 осіб (діти від 6 до 18 

років, і старші), які представляли клуби міст та областей України. У змаганнях 

взяли участь вихованці підліткових клубів районного Центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді: «Багіра», «Орбіта», «Супутник», «Гроно». 
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Успішним виявився 2017 рік і для найкращих дитячо-юнацьких шкіл 

Оболонського району м. Києва. 

Дитячо-юнацька спортивна школа № 13 Оболонського району                             

м. Києва стала переможцем в Другому міському етапі Всеукраїнського                             

огляду–конкурсу 2017 року на кращий стан фізичного виховання в 

позашкільних навчальних закладів серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Видатною подією стало відзначення успіхів вихованців і тренерського 

складу Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського 

резерву з футболу «Зміна». 

Так, по сумарній кількості набраних очок у загальнокомандному заліку  

Спортивна школа «Зміна» вдруге поспіль стала переможцем по місту Києву. 
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У рейтингу по Україні серед футбольних клубів команда спортивної 

школи «Зміна» посідає почесне 4 місце. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

Оболонська райдержадміністрація в межах компетенції сприяє розвитку 

соціального забезпечення, правильному і своєчасному призначенню і виплаті 

державних допомог, субсидій, компенсацій, забезпечує санаторно-курортне 

лікування інвалідів, ветеранів війни, осіб, які постраждали внаслідок 
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Чорнобильської катастрофи, сприяє наданню протезно-ортопедичної 

допомоги населенню та забезпеченню інвалідів засобами пересування і 

реабілітації, встановлює піклування над особами, які визнані судом 

недієздатними або обмежено дієздатними, сприяє влаштуванню осіб в 

будинки-інтернати, проводить моніторинг виплат заборгованості з заробітної 

плати та інше. 

Інформація для мешканців району розміщується на спеціальних стендах 

управління та житлових будинків. При необхідності надсилаються 

інформаційні листи на домашню адресу та залучаються до співпраці 

спеціалісти Територіального центру соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг) Оболонського району м. Києва та житлово-

експлуатаційних дільниць (ЖЕД) для консультування незахищених верств 

населення. 

Для своєчасного та якісного обслуговування осіб, які мають інвалідність 

в тому числі осіб з обмеженими можливостями, управління праці в 2017 році 

забезпечено транспортним засобом (автомобілем «Фольксваген»). 

 

 
 

Відповідно до програми економічного та соціального розвитку міста 

Києва в 2017 році проведено капітальний ремонт будівлі з утеплення фасаду на 

суму 2 млн.379,8 тис.грн.,  що  привело  до  економії  енергоносіїв на 20% . 
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Відповідно до статистичних даних на 01.12.2017 сума заборгованості із 

виплати заробітної плати працівникам підприємств Оболонського району 

складає 2 млн. 455,3 тис. грн. (ПАТ «Трест Київміськбуд-1» - 419,3 тис.грн., 

ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління» - 2 

млн.36 тис.грн.). 

Серед бюджетних підприємств та установ району заборгованості із 

виплати заробітної плати працівникам немає. 

З  метою реалізації  повноважень щодо здійснення контролю за 

охороною праці: 

працює комісія з розслідування нещасних випадків на виробництві; 

 надається консультативно-методична допомога з питань охорони 

праці підприємствам, установам та організаціям Оболонського району міста 

Києва, зокрема при реєстрації колективних договорів; 

На обліку в управлінні праці та соціального захисту Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації перебуває 21 тис. 535 громадян, 

які перемістилися з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення АТО.  

У 2017 році здійснено нарахування та виплата щомісячної адресної 

допомоги 9 728 сім’ям для покриття витрат на оплату житлово – комунальних 

послуг, призначення адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам.   

Співробітниками управління здійснюється перевірка фактичного місця 

проживання внутрішньо переміщених осіб на території Оболонського району, 

за результатами якої в 2017 році складено 14 636 актів обстеження 

матеріально – побутових умов. 

На обліку в управлінні перебуває 14 тисяч 881 одержувачів державних 

допомог та компенсацій.   

Призначення та нарахування державних соціальних допомог та 

компенсацій здійснюється вчасно. 

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. 

Автоматично без звернення громадян перепризначено житлових 

субсидій на новий період 27 тис. 848 домогосподарствам. З початком 

опалювального  сезону  в  Оболонському  районі отримують житлові субсидії 

30 тис.770 домогосподарств. 

В 2017 році оформлено - 61 особі щомісячну адресну матеріальну 

допомогу для покриття  витрат на оплату житлово – комунальних послуг. Це 

кияни – учасники антитерористичної операції, члени сімей загиблих 

(померлих)  киян  під  час  проведення  антитерористичної  операції.  
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У супроводі дорослих оздоровлено 57 дітей (учасників 

антитерористичної операції) віком до 7 років; 6 учасників бойових дій АТО 

пройшли психологічну реабілітацію в санаторно - курортних закладах 

України. 

На заходи соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції було направлено на курси: 5 осіб (англійська мова 

«інтенсив») та 6 осіб (водій категорії «В»). 

Відповідно до програми «Турбота» управлінням за 2017 рік видано 

направлень для забезпечення ортопедичним взуттям та ортопедичними 

устілками 640 дорослих та 1088 дітей. 

Направлено на реабілітацію  інвалідів, дітей-інвалідів і дітей віком до 

двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, – 51 

особу.  

За рахунок коштів міської цільової програми «Турбота. Назустріч 

киянам» на 2016 – 2018 роки до Центру реабілітації та відпочинку «Акварель» 

м. Скадовськ Херсонської обл. направлено 21 дитину  у супроводі дорослого. 

Видано 20 направлень на Центральну транспортну МСЕК для 

визначення медичних показань для отримання автомобілів чи колясок з 

електроприводом.  Оздоровлено 301 особу, постраждалу внаслідок  

Чорнобильської катастрофи, з них 297 осіб з інвалідністю та 4 дитини, яким 

встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою. 

Також по програмі «Турбота» за рахунок місцевого бюджету оздоровлено 94 

особи, віднесені до 2,3 категорії громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи.  

 Видано 1054 путівки для санаторно-курортного лікування ветеранам 

війни, праці та інвалідам.   

На виконання програми «Турбота. Назустріч киянам на 2016 – 2018» 

видано особам з обмеженими фізичними можливостями 4 тис. 866 засобів 

особистої гігієни (памперси, пелюшки) та 442 направлення на забезпечення 

ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками. 

Управління  праці та соціального  захисту населення і центр соціальних 

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

цільових  програм:  

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

асигнувань на виконання програми затверджено 3млн.182,8 тис. грн.;  

«Соціальне    партнерство»   на   виконання   програми затверджено 

539,9 тис. грн.  
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Назва 

програми 

Назва заходу програми План на 

2017 рік  

(тис.грн.) 

Факт 

за 2017 рік 

(тис.грн.) 

Кількість 

користувачів 

одержувачів 

 

 

 

 

«Турбота. 

Назустріч 

киянам» 

Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

малозабезпеченим верствам 

населення та киянам, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах 

1363,8 1356,2 1223 особи 

Забезпечення безоплатним 

харчуванням та продукто-

вими наборами малозабез-

печених одиноких громадян 

та інших верств населення  

398,2 388,6 3980 порцій  

обідів, 

1300 шт 

наборів 

Організація громадських 

робіт Оплата за виконані 

роботи залучених безробітних 

та інших категорій робіт для 

участі в оплачуваних 

громадських роботах 

47,7 30,8 237 осіб 

Надання соціальних послуг 

установами, закладами 

соціального захисту, 

створеними за рішеннями 

місцевих органів влади 

917,8 905,8 10 осіб 

користувачів 

8 штатних 

одиниць 

Надання комплексної 

соціально-психологічної 

допомоги киянам-учасникам 

АТО, членам їх сімей та 

членам сімей 

загиблих(померлих), які 

брали участь в АТО 

455,3 434,4 3004 осіб 

Разом за програмою: 3182,8 3115,8  

«Соціальне 

партнерство» 

Проведення загальноміських 

заходів , державних свят та 

визначних дат 

60,0 48,4 5 заходи 

Фінансова підтримка 

«Товариства Червоного 

Хреста» 

50,00 50,0 1 організація 

Фінансова підтримка 

громадських організацій 

інвалідів  та громадян, які 

постраждали в 

Чорнобильській катастрофі  

155,0 155,00 2 організації 

Фінансова підтримка громад-

ських організацій ветеранів та 

осіб, які захищали 

незалежність суверенітет та 

брали участь в АТО  

274,9 250,5 3 організації 

 

Разом за програмою: 539,9 503,9  
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Соціальними робітниками територіального центру надано одиноким 

непрацездатним громадянам  592 тис.791 послугу, що складає зміст соціальної 

послуги догляду вдома, які передбачають: 

- допомогу у веденні домашнього господарства – закупівля та доставка 

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

допомога у прибиранні житла, миття вікон, забезпечення супроводження; 

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів; 

- допомогу у самообслуговуванні – допомогу у вмиванні, обтиранні, 

обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні постільної білизни тощо; 

- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами – 

виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих 

у закладах охорони здоров’я; 

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

консультації психолога); 

- надання інформації з питань соціального захисту населення.  

При територіальному центрі функціонує відділення денного 

перебування, яке надає послугу соціальної адаптації, та в якому за звітний 

період перебувало на обслуговуванні 798 осіб (з них 28 осіб переміщених з 

тимчасової окупованої території України або району проведення 

антитерористичної операції)  

 

 
    

та  відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним 

паралічем, розумово відсталих дітей з ураженням центральної нервової 

системи з порушенням психіки (денне перебування), в якому безкоштовно 

отримують послуги 27 дітей з церебральним паралічем. У відділенні проводять 

медичну реабілітацію (ранкова гімнастика, процедури, масаж, заняття ЛФК) та 

педагогічно-виховну роботу (ліплення, математика, мовне спілкування, 
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малювання, віконечко в природу, конструювання, аплікація), психологічну 

роботу, логопедичну  роботу.  

 

 

 

 
 

 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 
 

Служба у справах дітей опікується сім’ями, в яких діти опинились у 

складних життєвих обставинах. Службою у справах дітей вживаються заходи 

щодо забезпечення дітей належними умовами проживання, виховання та 

розвитку.  Наприкінці 2017 року на обліку Служби перебувало 53 таких дітей 

(які виховуються у 30 сім'ях). 

Після проведення профілактично-виховної роботи з батьками службою у 

справах дітей, спільно з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 

сектором ювенальної привенції відділу привенції Оболонського районного 

управління поліції Національної поліції України в місті Києві, деякі сім'ї 

стають на шлях виправлення  -  створюють умови для виховання та розвитку 

дітей, між батьками та дітьми налагоджуються родинні стосунки.  
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До                           Після 

 
  

Нажаль, більшість батьків з зазначеної категорії сімей продовжують 

злісно ухилятись від виконання своїх батьківських обов’язків. До таких 

батьків вживаються більш суворі заходи. Службою у справах дітей 

підготовлено та направлено до суду 10 позовних заяв  про позбавлення 

батьківських прав та 2 позовні заяви про відібрання дітей від батьків без 

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

розгляді. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 16.03.2017 № 

148 “Деякі питання здійснення патронату над дитиною”, у травні 2017 року 

лише в Оболонському районі запроваджено сімейний патронат — створено 

патронатну сім'ю для здійснення тимчасового догляду, виховання та 

реабілітації дітей, які через складні життєві обставини, тимчасово не можуть 

проживати з батьками чи іншими законними представниками. На даний час в 

патронатній сім'ї перебуває 2 дітей. 

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

позбавлених  батьківського піклування.  

Основне завдання служби  - забезпечення таких дітей сімейними 

формами виховання. Тому, лише 15 дітей виховується в державних дитячих 

установах (це в основному, діти з обмеженими можливостями), всі інші діти 
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перебувають під опікою чи піклуванням, виховуються у прийомних сім'ях чи 

дитячих будинках сімейного типу. Протягом 2017 року 11 дітей усиновлено 

громадянами України. 

Службою у справах дітей здійснюються заходи щодо збереження за 

дітьми житла та майна, забезпечення їх навчанням, надання необхідних 

медичних послуг, а також, перевіряється використання державної соціальної 

допомоги, передбаченої чинним законодавством України, на потреби дітей. 

На даний час 11 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, перебувають на квартирному обліку, з метою 

позачергового отримання житла.  

В районі створено 6 прийомних сімей, в яких виховується 8 дітей, а 

також,  понад 10 років успішно працює дитячий будинок сімейного типу, в 

якому на кінець минулого року виховувалось 9 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. З них  3 дітей  вже здобувають професії. 
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Кожного року, відповідно до міської програми “Діти.Сім'я.Столиця”, на  

потреби дитячого будинку сімейного типу виділяються кошти. Так у 2017 року  

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

гардини, посуд та дрібну побутову техніку. 

 Слід відмітити, що за ініціативою самих дітей, мати-вихователька 

дитячого будинку сімейного типу отримала звання мати року 2017. 

 

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

 

 Оболонський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім‘ї, 

дітей та молоді – спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з 

сім‘ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах  

та потребують сторонньої допомоги. 
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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 станом на 31.12. 2017 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. 
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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»). 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 яких інформаційних – 3690, 

психологічних – 126, соціально – педагогічних – 2147, юридичних- 70, 

соціально – економічних -155. 

 
 

 
 

Також здійснюється співпраця з Центром психосоціального супроводу 

НаУКМА (Національного університету Києво-Могилянська Академія) в 

рамках Програми «СЕТА». Це програма психологічної підтримки людей, які 

зазнали наслідків військового конфлікту в Україні та переживають сильний 

стрес.  

Протягом 2017 року в програмі брали участь 2 сім’ї учасників АТО 

Оболонського району. Проведено арт-терапевитичний захід для 12 сімей 

учасників АТО.     
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За 2017 рік було проведено для бійців та їх сімей 28 соціокультурних 

заходів. Це  - відвідування театрів та музеїв міста Києва, участь у 

адаптаційному заході для учасників АТО та членів їх родин в Національному 

дендрологічному парку «Софіївка», участь у фестивалі спортивної сімейної 

рибної ловлі, відвідування дітьми із сімей загиблих Національного цирку 

України, Планетарію, новорічно-різдвяних вистав. Як показує практика, така 

форма роботи є ефективною. Саме під час культурологічних заходів в 

неформальній обстановці, в колі своєї родини та бійців побратимів  найкраще  

проходить психологічна реабілітація воїнів та їх  адаптація до мирного життя.   

 

 

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 за сприянням 

депутата Київради Л.Костенко був придбаний автомобіль HYUNDAI H350 

вартістю 1329000,00 грн. Зазначений автомобіль використовується для 
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перевезення дітей – інвалідів, дітей з сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, та при проведенні районних та міських соціальних 

заходів. Перевезення дітей, підлітків, батьків, які разом зі своїми дітьми, що 

мають інвалідність, стало безпечним та комфортним. 

 

 
    

 

СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН,  

ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ 

Станом 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 Оболонському районі міста Києва 
 

Станом на: 

 

Всього Загальний  

список 

Першочерговий 

список 

Позачерговий 

список 

01.01.2016 5320 2622 2185 513 

01.01.2017 5487 2647 2315 525 

01.01.2018 5580 2670 2369 541 

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

8547 квартирних справ черговиків. 

На соціальному квартирному обліку перебуває 22  сім’ї (одиноких 

громадян). У 2017 році на соціальний квартирний облік зараховано 3 сім’ї. 
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За рахунок житлової площі, виділеної Департаментом будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) поліпшені житлові умови сім’ям 9 черговиків 

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» – 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. 

Затверджені 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). 

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 квартири, 

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 
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Чорнобильській АЕС категорії 2 – 3, багатодітним сім’ям – 4, онкохворим – 1, 

хворим групи Б – 1, черговикам загального списку – 1). 

 

ВЗАЄМОДІЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОБОЛОНСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ІЗ 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНИМ ТА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

 

У своїй роботі з питань протидії злочинності 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. 

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. 

У листопаді 2017 року відбулась координаційна нарада керівників 

правоохоронних органів Оболонського району міста Києва «Про стан 

законності, профілактики злочинності та протидії корупції на території 

Оболонського району м. Києва 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 районною в місті Києві державною 

адміністрацією у взаємодії з районними територіальними підрозділами 

правоохоронних органів забезпечується виконання заходів  міської цільової 

комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві 

на 2016-2018 роки «Безпечна столиця». Реалізація програмних заходів має 

сприяти подальшому стабільному соціально-економічному розвитку району та 

міста в цілому. 

Оболонською адміністрацією проводяться спільні з правоохоронними 

органами наради, зустрічі з мешканцями району, представниками Громадської 

ради та Координаційної ради волонтерів Оболоні з питань співпраці та 

взаємодії щодо забезпечення правопорядку, протидії злочинності і корупції в 
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Оболонському районі.  Працівники поліції постійно залучаються до охорони 

громадського порядку під час проведення масових районних заходів. 

Крім того, представники правоохоронних органів запрошуються для 

участі на засіданнях колегії та апаратних нарадах у голови 

райдержадміністрації з метою оперативного вирішення питань, пов’язаних із 

забезпеченням законності та правопорядку на території Оболонського району 

м. Києва. 

Структурні підрозділи Оболонської райдержадміністрації разом з 

працівниками районного управління поліції проводять спільні рейди по 

ліквідації стихійної торгівлі. 

Протягом 2017 року спільно з правоохоронними органами проведено 

28 рейдів «Діти вулиці», під час яких було здійснено перевірку торговельно-

розважальних закладів щодо наявності у них дітей в урочний час та у вечірні 

години, а також відвідано сім'ї, з яких вилучено 5 дітей у зв'язку із загрозою їх 

життю та здоров'ю. Працівниками Служби у справах дітей Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації проводиться робота щодо 

вирішення подальшої долі цих дітей. 

Крім того, протягом 2017 року до сектору ювенальної превенції відділу 

превенції Оболонського районного управління поліції Національної поліції 

України в місті Києві направлено 43 клопотання про притягнення батьків, які 

ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків щодо дітей, до 

адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. З них 30 клопотань задоволено, з іншими 

батьками  проводиться профілактично-виховна робота. 

В рамках правовиховної та профілактичної роботи з неповнолітніми 

відбувалися зустрічі працівників правоохоронних органів з учнівськими 

колективами навчальних закладів. В закладах загальної середньої освіти  

протягом 2017 навчального року працівниками Оболонського районного 

управління юстиції, відділом ювенальної превенції відділу превенції 

Оболонського управління поліції Національної поліції України в місті Києві, 

Київською місцевою прокуратурою №5 та суддями Оболонського районного 

суду міста Києва проведені лекції для учнів на теми: «Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх», «Адміністративні правопорушення, 

адміністративна відповідальність неповнолітніх», «Діти мають не тільки 

права, а й обов’язки». Усього лекціями 2017 н. р. було охоплено 1960 учнів. 

Інспектори патрульної поліції проводили заходи в школах району щодо 

дотримання правил дорожнього руху. Учні нашого району (школа № 219) 

посіли 3 командне місце у міському етапі конкурсу юних інспекторів «ЮІР – 

за безпеку дорожнього руху». 
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На початку 2017 року в Оболонському районі був завершений перший 

етап створення сегменту єдиної міської системи відеонагляду міста Києва. У 

межах першого етапу Оболонською адміністрацією були закуплені, 

встановлені та підключені 132 комплекси відеоспостереження. З них: 

‒ в закладах охорони здоров’я – 8;  

‒  в закладах освіти – 107; 

‒ в закладах культури – 17. 

З травня 2017 року розпочато другий етап створення системи 

відеонагляду, яка є складовою безпеки міста Києва. 

В першому півріччі 2017 року встановлені та підключені 18 камер в 

парку «Оболонь» в урочищі Наталка, 7 камер на Оболонській набережній та 2 

камери на будівлі Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

В межах другого етапу було встановлено 126 камер відеоспостереження 

на вулицях Оболонського району, із них:  

 номерні ‒ 20; 

 обзорні ‒ 100; 

 роботизовані ‒ 4; 

 камери для аналізу трафіку ‒ 2. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ  

ПРОГРАМ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА  

В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

Оцінюючи стан навколишнього природного середовища в 

Оболонському районі на основі спостережень якості атмосферного повітря, 

стану поверхневих водоймищ та земель, можна констатувати, що погіршення 

екологічної ситуації не спостерігається.  

В Оболонському районі зберігається позитивна тенденція стабілізації 

загальних викидів від стаціонарних джерел забруднення та поліпшення якості 



 136 

атмосферного повітря. Порівняно з 2016 роком відбулося зменшення викидів 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємств Оболонського 

району більше ніж на 5 тонн.  

Стан атмосферного повітря залежить, насамперед, від обсягів викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними 

джерелами. Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря в 

Оболонському районі проводиться на 2 постах, які знаходяться на  просп. 

Оболонському та вул. Скляренка. Зазначені пости спостережень перебувають 

на балансі Центральної геофізичної обсерваторії. Контролюється 8 

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

двоокис азоту, фенол, аміак, формальдегід, хлористий водень, а також, важкі 

метали: залізо, кадмій, марганець, мідь, нікель, свинець, хром, цинк.  

У зв’язку з тим, що на сьогодні основним джерелом забруднення 

атмосферного повітря є автотранспорт, найбільш забрудненими є території 

поблизу магістралей з інтенсивним рухом автотранспорту – 

просп.Оболонський, вул. Скляренка та просп. С. Бандери.  

На виконання вимог природоохоронного законодавства, підприємствами 

Оболонського району за 2017 рік виконано низку заходів на загальну суму 

більше 2,7 млн.грн (це власні кошти підприємств) для реконструкції діючого 

обладнання та впровадження маловідходних технологій, спрямованих на 

зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище:  

- з охорони атмосферного повітря на суму 672 тис. грн.; 

- з охорони водних ресурсів на суму  2 млн. 78,5 тис. грн.  
 

 

Стан водних ресурсів 
 

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації  

№ 526 «Про організацію літнього відпочинку та забезпечення безпеки 

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

підготовлено до відкриття та функціонування  пляжі:  

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

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

-   4 зони відпочинку: «Верхня», «Наталка», «Редьчино», «Біла».  

В 2017 році, 23 червня на пляжі «Пуща-Водиця» підняли «Блакитний 

прапор». Блакитний прапор – це міжнародна екологічна відзнака, яку 

отримують найчистіші пляжі світу. Рішення про нагороду ухвалює незалежне 

міжнародне журі. Воно оцінює пляжі за 33-ма критеріями, що стосуються 

екологічної освіти та інформації, якості води, екологічного менеджменту, 

безпеки і послуг тощо. 

Київ вперше отримав цю міжнародну екологічну нагороду «Блакитний 

прапор». Тепер пуща-водицький пляж у списку десяти пляжів України, які 

мають цей статус, і єдиний серед них, що на водоймі закритого типу.   
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ЯРМАРКІВ У МЕЖАХ РАЙОНУ 

 

В Оболонському районі торговельне обслуговування населення у сфері 

споживчого ринку здійснюють: 

- 703 стаціонарних магазинів по продажу продовольчих та 

           непродовольчих товарів;  

- 10    торговельних та торговельно-розважальних центрів; 

- 340 підприємств ресторанного господарства; 

- 662 об’єкти побутового обслуговування; 

-  9 підприємств ринкової мережі;  

-   20 кіосків  з продажу хліба та хлібобулочних виробів, що 

користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві. 

-       на весняно-літній період  розгортається мережа об’єктів  сезонної 

дрібнороздрібної торгівлі - 15 лотків з продажу плодоовочевої продукції та 

баштанних культур.    

У 2017 році на території Оболонського району 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 
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обслуговування - торгові центри, супер-гіпермаркети - дало можливість 

забезпечити населення району торговельними площами на 1000 осіб – більше 

ніж у 2 рази, відповідно до чинних нормативів.   

Основний показник розвитку галузі «Торгівля та споживчий ринок» - це 

товарообіг, за яким Оболонський район займає 1 місце по місту Києву. 

Об’єкти побутового обслуговування району надають 662 послуги 

мешканцям, це послуги по догляду за тілом,  перукарні, послуги хімчистки та 

прання білизни, майстерні з ремонту техніки, взуття,  одягу та інші послуги. 

Реалізація побутових послуг за 2017 рік складає 343,9 млн. грн., а це на 

102,1% більше, ніж у минулому році.  

Важливу роль у забезпеченні населення продовольчими та непродо-

вольчими товарами продовжують займати підприємства ринкової мережі. 

На сьогоднішній день на території району функціонує 9 підприємств 

ринкової мережі, загальною площею близько 15 гектарів, на яких розташовано 

біля 8 тис. торговельних місць та вирішують важливі соціальні і економічні 

завдання: стабілізують ринок праці та надають нові робочі місця.   

Залишаються популярними сільськогосподарські ярмарки, які 

проводяться в Оболонському районі вже понад 10 років.  

Продовольчі ярмарки з продажу продуктів харчування, 

сільськогосподарської продукції проводяться за дорученням Уряду України, 

відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 

26.05.2015 року №507 «Про проведення ярмарків у місті Києві» та згідно з 

графіком, затвердженим Київською міською державною адміністрацією. 

До участі у ярмарках залучаються безпосередні виробники продовольчої 

продукції, фермерські і сільськогосподарські господарства та переробні 

підприємства із Київської, Вінницької, Рівненської, Хмельницької, 

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

змогу забезпечити широкий асортимент продукції за соціально-доступними 

цінами.  
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  В Оболонському районі м. Києва сільськогосподарські ярмарки вихідного дня 

проводяться вже понад 10 років.  

 

  
        Черкаська область, Жашківський район 

              продукція власного господарства 

 

 
                     м. Київ «Дніпровська плодобаза» 
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           Київська область, м. Васильків                     Cумська обл. Приватна пасіка. 

 

 
          м. Херсон, ТОВ «Пан Томатов»                  ТОВ "Зернопром" м. Обухів 

 
        Харківська область                                                      

       ЗАТ «Комплекс «Безлюдівський м’ясокомбінат»  
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   Житомирська область, приватна перепелина ферма «Миколай» 

 
    Київська область, Макарівський район            Київська область, Броварський район 

   «Яблунівські гриби»                                             с. Лєточкі «Молочна компанія» 

 
    Київська область, Броварський район             Чернігівська область, молокопродукти 

   Приватний підприємець     Власне господарство 
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 Харківська обл. Приватний підприємець 

 
 Черкаська обл. Власне господарство 
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              Київська обл. Броварський р-н. Продукція власного господарства 

 
   м. Черкаси                                         Полтавська область, м. Лубни    

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

 

 
    Київська область,     Київська область,  Броварський район. 

   Києво-Святошинський район               Власне господарство 
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                     «Білоруська продукція» -сири, ковбаси 

 

 
    м. Київ, приватна пекарня    Чернігівська обл. Приватна пасіка 
         

 
   Кіровоградська область                          Рівненська область 

   приватна пасіка                                     



 145 

 

 
     Рівненська область                                     Чернігівська область, м. Новогород-Сіверськ 

    «Рівненські ковбаси» 

 

 
                Чернігівська область    Київська область Броварський район    

             приватна птахофабрика 

 

 
      Київська область                                        Полтавська область 

     приватний підприємець                             ТОВ «Супой» 
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         Київська обл. Власне господарство 

 

Так,  у 2017 році проведено 72 продовольчі ярмарки,  запрошено 7 242 

учасника, реалізовано населенню продукції понад 16 тис. тонн, що складає 

майже 181 % в порівнянні з 2016 роком. 

 

2016 2017

9214

16672

Реалізовано продукції (тон)
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ЗАХОДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З МЕТОЮ НАЛЕЖНОГО 

ПРОВЕДЕННЯ ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ В МЕЖАХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ  

 

Опалювальний період 2017-2018р.р. розпочато відповідно до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська 

державна адміністрація) від 12.10.2017 № 1266 "Про початок опалювального 

періоду 2017/2018 року в місті Києві".  

Підключення житлових будинків Оболонського району до 

централізованого опалення,  згідно з графіками ПАТ «Київенерго» відбулось 

за 10 діб,  підключено всі 595 будинки комунальної власності. 

У житловому фонді комунальної власності підготовлено та видано  

паспортів готовності до опалювального періоду на 620 житлових будинки, 

проведено герметизацію інженерних вводів в 581 ж/б (7172 інженерних 

вводів), систем холодного водопостачання підготовлено в 614 ж/б, каналізації 

в 598, централізованого гарячого водопостачання в 552, промито та 

підготовлено систем  централізованого опалення в 597 ж/б. 

Проведено ремонт та заміну ізоляції трубопроводів централізованого 

гарячого водопостачання та опалення в підвалах та на горищах в 158 

житлових будинках. 

У 620 житлових будинках (726 щитових) проведено підготовку всіх  

електросистем та проведено ремонт в 44 щитових. 

Загальна сума коштів, витрачених на підготовку до опалювального 

періоду 2017-2018 рр.,  складає 3,072 млн. грн.  

Велика увага наразі приділяється забезпеченню на території району 

належних умов для пересування мешканців під час ускладнення погодних 

умов: як пішоходів, так і водіїв транспортних засобів.  

Комунальними підприємствами, що здійснюють свою діяльність в 

районі, підготовлено 67 одиниці спеціалізованої техніки, в т.ч: 

- КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Оболонського району м.Києва» - 25, з них тракторів 18; (трактористів - 13); 

- КП по утриманню зелених насаджень Оболонського району - 10, з них 

тракторів 7; (трактористів - 8); 

- КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» - 32, з них 4 

трактори; (трактористів – 12). 

Комунальними підприємствами в районі заготовлено 1835 од. 

шанцевого інструменту, в т.ч.: 

- КП «Керуюча компанія» - 1715 од.; 

- КП «УЗН» - 120 од.; 

На даний час комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду району» заготовлено 175 тонн солі та 200 тонн піску.   

КП «ШЕУ» на сьогоднішній день в наявності 1289 тонн солі та 614 тонн 

піску, 217 тонн суміші. 

КП «УЗН» –60 тонн бішофіту.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

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).  

 

 
 

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

програми: 

Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 

2017-2021 роки. 

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

роки 

Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2017-2019 роки. 

 

З метою запобігання розповсюдження туберкульозу в Оболонському 

районі  забезпечується виконання Міської  цільової  програми  протидії 

захворюванню на туберкульоз, яка затверджена на 2017-2021 роки.  

Туберкульоз належить до соціально небезпечних хвороб, оскільки 

передається, зокрема, повітряно-крапельним шляхом. Тож своєчасне 
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діагностування не лише сприяє ефективному лікуванню хворого, а й запобігає 

зараженню оточуючих. Протягом року Оболонський район брав активну 

участь у міських заходах, які були направлені на проведення профілактичних 

оглядів в зручних місцях для мешканців.  Кожен охочий мав змогу 

обстежитися на пересувному цифровому флюорографі, отримати довідку за 

результатами обстеження та в разі потреби кваліфіковану консультацію 

лікаря-фтизіатра. Цією нагодою скористався 791 мешканець району.   
 

З метою виконання Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-

інфекції на 2017-2021 роки та припинення епідемії ВІЛ-інфекції,  Оболонська 

районна в місті Києві державна адміністрація підписала Меморандум про 

співпрацю між Київською міською державною адміністрацією та Київським 

міським відділенням ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».  В зв’язку з тим, що 

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

середньому в країні, позиція мера Києва Віталія Кличка однозначна – влада не 

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

Наразі  з метою забезпечення досягнення цільових показників прогресу 

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

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

збільшення охоплення населення тестуванням на ВІЛ-інфекцію на первинній 

ланці запроваджено тестування на ВІЛ-інфекцію швидкими тестами. 

На сьогодні в медичних установах Оболонського району кожен 

мешканець може пройти тестування і дізнатись свій ВІЛ статус.  За 2017 рік  у 

наших центрах протестовано 1081 особа та виявлено 8 випадків захворювання 

на ВІЛ.  
 

   З метою покращення якості надання послуг населенню, на початку року 

наш район приєднався до пілотного проекту впровадження електронної 

медицини. 30.01.2017 було підписано Меморандум про співпрацю між 

адміністрацією, медичними закладами первинної ланки та компанією Helsi.  
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 На сьогодні всі реєстратури Оболонського району об'єднані в один 

інформаційний простір.  Нова система надає можливість пацієнту не виходячи 

з дому дізнатись, хто є його сімейним лікарем та години прийому. Дає 

можливість записатись на прийом до лікаря в зручний для пацієнта час та 

отримати медичну допомогу, не стоячи в черзі. Зареєструватися, створити 

особистий кабінет (електронну медичну карту) та отримувати інформацію про 

консультації, різного роду медичні обстеження, лабораторні аналізи, схеми 

лікування та медичні призначення в електронному вигляді.  

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

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

й дізнатися, як правильно користуватися системою. 

В зв’язку зі значною розгалуженістю та віддаленістю мережі 

амбулаторій Оболонського району м. Києва для обслуговування населення  

Оболонського та Мінського масивів в районі працює чотири відділення 

невідкладної медичної допомоги: 2 відділення для дорослого населення та 2 

відділення для дитячого населення.  Всього обслуговується 319 970 населення. 

Для зручності населення в рамках Реформування системи екстреної 

медичної допомоги 9 лютого 2017 року за участю заступника голови 

Київської міської державної адміністрації Поворозника М.Ю. в районі 

урочисто відкрито Централізовану диспетчерську пунктів невідкладної 

медичної допомоги. 

 
 

Така диспетчерська  надала змогу:  

• оптимізувати надання невідкладної медичної допомоги за рахунок 

скорочення часу приїзду для обслуговування виклику на дому; 

• здійснювати перерозподіл викликів між бригадами; 

• контролювати виконання викликів та використання транспортних 

ресурсів. 
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З 1 квітня 2017 року в місті Києві стартувала Урядова програма 

«ДОСТУПНІ ЛІКИ», яка дає можливість забезпечити кожного громадянина 

України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість його життя, 

зможуть запобігти виникненню ускладнень та передчасної смертності.   

Програма «Доступні ліки» надає можливість кожному українцю 

отримати БЕЗКОШТОВНО або з незначною доплатою ліки за трьома 

категоріями: 

- серцево-судинні захворювання; 

- бронхіальна астма; 

- діабет 2 типу. 

Отримати ліки за рецептом можна було в аптеках, які брали участь в 

урядовій програмі «Доступні ліки». Мешканці Оболонського району з квітня 

місяця отримали в аптеках лікарських засобів майже на 7 млн. грн. Програмою 

скористалися більше 66 тисяч пацієнтів. 

 З метою забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення, впорядкування проведення обов'язкових профілактичних медичних 

оглядів і попередження розповсюдження інфекційних захворювань серед 

населення 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.  
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 Протягом року по галузі «Охорона здоров’я» для покращення роботи та 

приведення до ладу інженерних систем було проведено капітальні ремонти 

інженерних мереж по 4 об’єктах на суму 2013,1 тис. грн. та вентиляційних 

систем по 2 об’єктах на суму 504,0 тис. грн.  

Для належної роботи медичних працівників і зручності пацієнтів в 

приміщеннях центрів протягом року проводились ремонтні роботи. Зроблено 

капітальний ремонт приміщень по 7 об’єктах на суму 4 млн. 140 тис. грн., в 

тому числі відремонтовано жіночу консультацію на Кондратюка, 6, 

стоматологічне відділення, кабінет лікаря-рентгенолога, приміщення в філії 

центру ПМСД №1 на Йорданській, 26 та сходові клітини.  
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В Центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 реконструйовано 

систему теплопостачання. Встановлено індивідуальний тепловий пункт, що 

надало змогу створити належні умови праці для лікарів, покращити якість 

надання первинної медичної допомоги і впровадити заходи з 

енергозбереження.  

 

Зі спеціального фонду (бюджет розвитку) на закупівлю обладнання було 

використано кошти на загальну суму 8 млн. 717 тис. грн., в тому числі 

придбано 2 ультразвукові діагностичні системи експертного класу, які 

встановлені в установах для дорослого та дитячого населення,  рентгенівський 

комплекс на 2 робочих місця та комп’ютерне обладнання в кількості 62 

одиниці для зручної роботи лікарів. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ, КУЛЬТУРИ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 
                                                                    

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

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

передбачено кошти у сумі -  57 млн. 39 тис.грн, в т.ч.: 

 

- 37 млн. 805 тис.грн    на школи естетичного виховання  

- 13 млн. 356  тис.грн   централізовану бібліотечну систему    

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

- 1 млн. 228 тис. грн   централізовану бухгалтерію                    

- 550 тис. грн     проведення районних заходів                

- 4 млн. 380 тис.грн.   спецфонд 

- 54  млн. 227  тис. грн.  освоєно коштів у 2017 році  

 
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.  

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 

року, 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.          

Бібліотеками району проводиться велика культурно-масова робота. 

Миттєвості знакових  культурно-мистецьких  заходів у бібліотеках району: 
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Близько 2000 дітей та підлітків щорічно отримують мистецьку освіту у 6 

навчальних закладах району.  

До Міжнародного Дня захисту дітей 4 учнів шкіл естетичного виховання 

Оболонського району, лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів,  

отримали творчі стипендії голови Київської 

міської державної адміністрації. 

 

Підтвердженням творчого професіоналізму 

учнів і якісного рівня викладачів шкіл 

естетичного виховання  є звітні концерти , 

які відбувалися  у травні цього року. 

 

 

 

 

Гарною традицією є проведення студентських балів Київським 

університетом  імені Бориса Грінченка  в нашій Оболонській РДА.  

За підтримки керівництва Оболонської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації, у травні був проведений 

благодійний "Грінченківський" бал у 

колонній залі,  на якому студенти та 

викладачі університету імені Бориса 

Грінченка зібрали кошти на навчання 2-х 

студентів із особливими потребами. 

Народний артист України, професор 

університету Григорій Чапкіс дав урок 

танцювальної майстерності, а студенти та 

викладачі у супроводі камерного оркестру подарували глядачам чудовий 

концерт. Студенти, які  опановують образотворче мистецтво та ремесло 

кераміки, виставили на продаж власні витвори.  

 

 

 



 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою  створення  належних умов для культурного дозвілля мешканців 

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

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

відбулась розмаїта концертна програма за участю  творчих колективів району  

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

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

був спрямований на популяризацію читання серед різних верств  населення. 

На високому мистецькому рівні були проведені  заходи до Дня Державного 

Прапора та 26-ї річниці незалежності України,     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урочисте відкриття скверу імені Героя Небесної Сотні – Володимира 

Мельнічука до Дня Гідності та Свободи.  
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 та  засвічення новорічної районної ялинки 19 грудня 2017 року.  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

18-19 грудня до Дня Святого Миколая у 

приміщенні кінотеатру "Кадр" відбулося 

свято для дітей-сиріт та малозабезпечених із 

наданням подарунків.  

       

 

 

 

З 19.12.2017 по 07.01.2018 у приміщенні Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації працювала кімната Святого Миколая.  

З 22 по 26 грудня  у  приміщенні актового 

залу Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації пройшли новорічні 

ранки для дітей пільгових категорій, також 

у приміщенні кінотеатру "Кадр" відбувся 

перегляд анімаційного фільму  із наданням 

солодкого подарунку з 23 по 31 грудня.          

Всього з новорічно-різдвяними святами 

привітали  5298 дітей району.   

 

 

 

      

 

 

 У 2017 році  в  КП „Дитячий кінотеатр 

„Кадр” відбувся  показ - 89  кінофільмів,  

продемонстровано -   1349  сеансів,  

відвідало дитячий кінотеатр -  18 315  

глядачів.  
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Суттєве залучення кіноглядача у 2017 році стало можливим завдяки 

моденізації кінообладнання, яке відповідає сучасним стандартам кінопоказу , 

завдяки чому  відбулось  значне розширення репертуару кінофільмів,  а також 

придбання нових комфортних  крісел для глядацької зали, відкриття 

затишного  дитячого кафе-кондитерської.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

        З метою проведення повноцінного 

навчального процесу у школах 

естетичного виховання району, було  

придбано  музичних інструментів та 

нового  сучасного обладнання   на 

загальну суму  -  699,9 тис.  грн.  

 

 

 

 

Зміцнювалась матеріально-технічна база закладів культури. На 

виконання Програми економічного  та соціального розвитку  міста Києва на 

2017 рік,  були проведені  капітальні ремонти  у  закладах  культури:   

 

 

 

- дитячої музичної школи № 39 (вул. 

Максименка,18 ): ремонт фасаду та 

облаштування відмостки у корпусі № 2; 
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- бібліотеки ім. Саші Чекаліна для дітей : заміна системи опалення, 

електромонтажні роботи,  ремонт приміщення; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- районної бібліотеки ім. А.Гайдара для дітей (просп.Г.Сталінграда,51-Б): 

ремонт покрівлі, фасаду, облицювання сходів і внутрішніх приміщень 

бібліотеки. 

 

 

 

Також у зазначеній бібліотеці відкрито 

Світлицю української гідності до Дня 

пам'яті Героїв Небесної Сотні. 

 

 

 

 

 

 

Всього по закладах  культури  у 2017 році освоєно коштів на загальну 

суму    – 1 млн.  425,  4  тис. грн.  
 

           Управлінням здійснювався контроль за дотриманням вимог 

підприємствами, установами та організаціями стосовно санітарно-технічного 

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

спадщини та прилеглої до них території.  



 162 

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).  

 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА. СТАН ІНФОРМУВАННЯ МЕШКАНЦІВ 

РАЙОНУ СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

Однією з передумов сталого демократичного розвитку суспільства є 

інформаційна відкритість органів державної влади, її спроможність і 

готовність до діалогу з громадою.  

Простим і доступним щоденне спілкування громадянина з офіційними 

установами робить інформування про діяльність органів влади через мережу 

Інтернет. Так, об’єктивна та достовірна інформація про діяльність районної 

влади та інформація довідкового характеру розміщується на офіційній субвеб- 

сторінці Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на 

єдиному веб-порталі Київської міської громади та в соціальній мережі 

Facebook.  

Інформація, що розміщується на сайті, визначається вимогами 

постанови Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 «Про 

Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів 

виконавчої влади».  

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація в межах 

повноважень забезпечує реалізацію державних та міських програм: «Турбота. 

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

психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх родин, одноразової 

матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та киянам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечення безоплатним 

харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких, 

організації громадських робіт та оплати за виконані роботи, програм 

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

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

оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, програма «Сприяння розвитку 

громадянського суспільства у м. Києві» та інші. Завдання районної влади не 

тільки забезпечувати виконання заходів щодо реалізації програм, а й 

інформувати про це громаду.  

Розділи «Звітність», «Бюджет», «Структурні підрозділи» на сайті 

адміністрації регулярно наповнюються звітними матеріалами. Звіти про 

роботу, інформація для апаратних нарад та засідань Колегії Оболонської 
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райдержадміністрації, підготовлені структурними підрозділами, обов’язково 

висвітлюються на сайті.  

Так, з метою інформування громади щодо формування та виконання 

бюджету по головному розпоряднику коштів Оболонській районній в м.Києві 

державній адміністрації в окремому розділі «Бюджет» розміщуються 

бюджетні запити, паспорти бюджетних програм та інформація про їх 

виконання.  
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Також в цьому розділі можна ознайомитись із звітами про реалізацію 

громадських проектів, поданих в рамках Бюджету участі. 

  
Протягом року постійно висвітлювали інформацію щодо поданих 

проектів від Оболонського району, їхньої участі у конкурсі, кількості 

набраних голосів тощо.  

 Задля ефективного впровадження електронної медичної інформаційної 

системи надання медико-санітарної допомоги в Оболонському районі - 

електронного запису до лікаря HELSI.ME та урядової програми «ДОСТУПНІ 

ЛІКИ» на сайті розміщено банери з посиланням на електронний запис до 

лікаря та перелік мережі аптечних закладів, які беруть участь у проекті, з 

правилами отримання медикаментів.  
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Під час загострення ситуації щодо захворюваності населення на грип та 

кір, інформували громадян щодо симптоматики хвороб, методів профілактики, 

вакцинації, перелік аптек, де можна придбати вакцину. 
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Інформація щодо надання субсидій на оплату житлово-комунальних 

послуг, Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї постійно оновлюється відповідно 

до змін у чинному законодавстві. 
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Започаткувавши соціальний проект співпраці між адміністрацією та 

комерційною медичною установою району, а саме 1 день безкоштовного 

прийому спеціалістами з неврології та кардіології в медичному центрі 

«Євромед-плюс», завчасно інформуємо мешканців, які за посиланням на сайт 

центру можуть записатися на прийом до лікарів.  
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З початком кампанії з оздоровлення та відпочинку дітей, розміщується 

інформація про умови отримання путівок, перелік місць відпочинку тощо. 

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

інформаційно-роз’яснювальних матеріалів розміщено щодо створення ОСББ, 

практичних порад щодо скорочення витрат на впровадження 

енергоефективних заходів, механізму співфінансування реконструкції, 

реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення 

спільного майна у багатоквартирних будинках, про державні програми 

енергозбереження «Тепла оселя», про конкурс проектів з реалізації 

енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва тощо.  
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2018 рік оголошено Президентом України Роком реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право!», направленого на підвищення 

юридичної грамотності українців та формування нової правової культури в 

суспільстві, вміння захищати свої права, якщо їх порушують. Реалізація цього 

проекту покладена на Міністерство юстиції та систему безоплатної правової 

допомоги. Аби інформувати мешканців Оболоні про цей проект, на сайті 

адміністрації розміщено банер «Я маю право!» з посиланням на відповідну 

рубрику Мін’юсту. 

 

 
 

 
 

З метою залучення громади до формування та реалізації державної 

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

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

дозволяє отримати інформацію про проведення громадських обговорень на 

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

з результатами проведення консультацій з громадськістю. 
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На сайті постійно з’являються нові рубрики, банери, розділи, аби 

донести актуальну та необхідну інформацію до мешканців району. Тільки в 

одному розділі «Новини» протягом року було розміщено майже 3000 

інформаційних матеріалів. 

Інформація про події в районі, оголошення, довідкові та роз’яснювальні 

матеріали розміщуються і в соціальній мережі Фейсбук, що дозволяє 

забезпечити зворотній зв’язок з мешканцями та оперативно реагувати та 

надавати пояснення з актуальних та проблемних питань життєдіяльності 

району. 
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Крім того, структурними підрозділами використовуються безліч інших 

форм інформування: проведення семінарів, круглих столів, зустрічей, 

розміщення інформації на стендах, інформаційних табло в холах лікувальних 

установ, дошках оголошень житлових будинків, надсилання адресних 

інформаційних листів тощо.  
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Представники Оболонської райдержадміністрації надають коментарі 

представникам засобів масової інформації, беруть участь у програмах на 

телебаченні та радіоефірах, прямих телефонних лініях, надають відповіді за 

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

засобів масової інформації, проводять прийоми громадян. 
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Протягом року керівництвом адміністрації проведено 48 особистих та 

виїзних прийомів громадян, на яких було прийнято 290 мешканців.  
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У 2017 році до Оболонської райдержадміністрації надійшло 564 запити 

на отримання інформації, з яких 154 - від юридичних осіб, і 410 - від фізичних. 

Якщо порівнювати кількість запитів, що надійшли за останні 3 роки, то цифра 

значно збільшилась, що говорить про підвищення активності громадян. 

Кількість запитів від засобів масової інформації порівняно з 2015 роком 

також виросла вдвічі. 
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Для забезпечення прозорості та вільного доступу громадян до інформації 

постійно проводиться робота щодо налагодження ефективного зворотного 

зв’язку між райдержадміністрацією та громадськістю району, залучення 

активних мешканців, Громадської ради до участі в процесі обговорення та 

прийняття рішень, пов’язаних з інтересами різних соціальних груп.  

Проводяться консультації з громадськістю з питань, що стосуються 

суспільно-економічного розвитку району та життєвих інтересів мешканців 

району, адже це важливий інформаційний захід, спрямований на з’ясування 
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громадської думки на етапі підготовки рішень органом влади або під час 

внесення змін. За пропозиціями структурних підрозділів адміністрації та 

Громадської ради при Оболонській РДА затверджено орієнтовний план 

консультацій з громадськістю на 2018 рік. 
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Підтвердженням відкритості, доступності, прозорості у роботі районної 

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

ініціатив мешканців району. Завдяки проведенню постійних консультацій з 

громадськістю, тісній співпраці з депутатами Київської міської ради 

продовжується реконструкція парку «Наталка» в урочищі затоки Дніпра 
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«Наталка», відновлення парку відпочинку «Пуща-Водиця», благоустрій 

території біля річки Почайна, з’являються нові сквери.  

Результатом консультацій з мешканцями є зміна маршрутів та поява 

нових зупинок громадського транспорту, встановлення «лежачих 

поліцейських»,  визначення локацій для проведення толок, облаштування 

дитячих та спортивних майданчиків.  
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Діалог між владою і громадою дає змогу формувати дієвий механізм 

вирішення багатьох проблем, що виникають у стосунках між інститутами 

держави та громадянського суспільства, і, насамперед, подолати відчуженість 

між ними. 

 

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. 

 
 

 


