
Про хід виконання Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва в Оболонському районі, в частині капітальних 

вкладень за 2017 рік 

 

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). Станом на кінець 2017 

року на підставі розпоряджень Київської міської державної адміністрації про 

коригування Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017, 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 

приведена у графіку №2 і складає для освіти 56%, житлово-комунального 

господарства 34%, охорони здоров’я 7%, по інших галузях 3 %. 

 

 

 

У розрізі головних розпорядників коштів виконання Програми виглядає 

наступним чином:  
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Зведена таблиця виконання робіт по капітальному будівництву та капітальним ремонтам 

по галузям і розпорядникам коштів 

 

№№ п/п Назва галузі 

Запланований 

обсяг видатків на 

2017 рік 

Виконано станом 

на 01.01.2018  

%% 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 

Житлово-комунальне 

господарство 72 536,50 68 375,80 94,3 

          

2 
Охорона здоров`я 

7 686,40 7 686,30 100,0 

          

3 

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 1 500,00 1 499,30 100,0 

          

4 Освіта 50 854,40 49 638,10 97,6 

          

5 
Культура 

1 430,00 1 425,40 99,7 

          

6 
Державне управління 

3 784,00 3 780,40 99,9 

  ОРДА 1 388,60 1 385,70 99,8 

  Управління праці 2 395,40 2 394,70 100,0 

          

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

          

  ІІ. Капвкладення, в т.ч. 75 256,70 73 260,70 97,3 

  1. УБАЗ, в т.ч.: 20 114,90 19 840,20 98,6 

  Галузь "Охорона здоров'я" 5 703,90 5 570,10 97,7 

  Галузь "Освіта" 13 964,40 13 824,10 99,0 

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

  2. Управління освіти 54 760,40 53 039,10 96,9 

  

3. Управління охорони 

здоров'я 381,40 381,40 100,0 

          

  Разом (І+ІІ) 213 048,00 205 666,00 96,5 

          

 

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

будівельні роботи по дитячих навчальних закладах № 585 та № 321 та по 

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 по закладам 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 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. 637,8  тис. грн., в тому числі на 

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

ремонти 7 млн. 686,3 тис. грн. Так за результатами року були закінчені роботи по 

реконструкції фасадів Центральної районної поліклініки та  дитячої поліклініки №2  

на вул. Маршала Тимошенка, 14 (фото). 

Загалом за рейтинговим показником освоєння капітальних вкладень та робіт з 

капітальних ремонтів за результатами 2017 року Оболонський район посів 3 місце.  
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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 2018 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. На жаль 

до цього часу проблемним питанням залишається відсутність оформлених 

документів, що посвідчують право користування земельними ділянками по 

об’єктам комунальної власності та державна реєстрація майна на цих об’єктах. 

Складність процедур та значний час, який потрібний для їх проведення призвів до 

того, що до цього часу не має можливості отримати містобудівні умови та 

обмеження по декількох об’єктах, що в свою чергу не дозволяє завершити 

проектування та експертизу декількох проектів. 

Загалом на виконання завдань, визначених Програмою  було в установленому 

порядку Управлінням будівництва, архітектури та землекористування та 

розпорядниками коштів повністю забезпечено здійснення функцій замовника, 

підготовку розпорядчої та дозвільної документації, її супровід і затвердження, а 

також проведення тендерних процедур. 

Зокрема в межах виконання Програми економічного і соціального розвитку м. 

Києва на 2017 рік Управлінням будівництва, архітектури та землекористування 

виконувались роботи по 11 об’єктах (в тому числі по 5 об’єктах велись  проектні і 

будівельно-монтажні роботи і по 6 об’єктах проводилась розробка проектно-

кошторисної документації). 

Так було проведено 15 процедур закупівлі (в тому числі 13 процедур по 

допорогових закупівлях і 2 процедури відкритих торгів). Загалом на торги по цих 

об’єктах виносилась документація на проведення проектних та будівельно-

монтажних робіт на загальну суму 24 015 623,0  грн. Згідно укладених договорів по 

результатам торгів із генпідрядниками та проектними організаціями сума економії 

склала 3 080 521,0 грн. або 13 %. 

 

За інформацією управління будівництва, архітектури та землекористування 


