
П А С П О Р Т 

Оболонського району станом на 01.10.2019 
 

1. АДРЕСА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ: 

     вул. Тимошенка, 16, м. Київ, 04205. 

     телефон – 418-38-49, факс – 418-70-77 

     e-mail: rda@obolonrda.gov.ua 
 

2. ПЛОЩА, яку займає Оболонський район – 11,02 тис. га 
 

3. ГЕОГРАФІЧНІ ДАНІ:  

Район є адміністративно-територіальною одиницею міста Києва розташований на 

північному заході міста, на правому березі Дніпра. З півночі Оболонський район 

межує з Вишгородським районом Київської області, зі сходу – з річкою "Дніпро", з 

півдня та заходу з Подільським районом. 
 

4. ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ: 

Штатна чисельність 372 особи, з них посад державних службовців – 365. 

Укомплектовано – 340 посад, з них посад державних службовців 334. 
 

5. НАСЕЛЕННЯ: 

319,2 тис. осіб, або 10,8% населення Києва. 
 

6. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: 

Ринок праці (01.01.2019 – 01.10.2019) становить 3901 особа, з них мають статус 

безробітних 2498 осіб, (зареєстровано протягом січня – вересня 1534 особи).  

Станом на 01.10.2019 в районі: 

1029 осіб працевлаштовано, в т.ч. 763 особи зі статусом безробітного та 266 

облікованих осіб до надання статусу безробітного. 
 

7. ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС: 

130 – великих промислових підприємства, що ведуть свою виробничу діяльність у 

12-ти галузях:  

Обсяг реалізованої товарної продукції за січень-вересень 2019 року становить 

9144,2 млн.грн. 

Чисельність працівників, зайнятих у виробництві – 10,81 тис.осіб.  
   

10. КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО: 

У січні-вересні 2019 року освоєння коштів при будівництві об’єктів становило 

28003,1 тис. грн (галузь освіта). 
 

11. ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: 

За січень-вересень 2019 року Центром було зареєстровано 68056 

адміністративних справ, з них через Центр надійшло на опрацювання до: 

- архівного сектору – 93; 

- надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно – 488;  

- надання відомостей з земельного кадастру у формі витягу з державного 

земельного кадастру про земельну ділянку – 108; 

- відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців - 8191; 

- відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб  – 37716; 



- відділу обліку та розподілу житлової площі – 660; 

- органу приватизації державного житлового фонду – 771; 

- Головного управління Держгеокадастру  в м. Києві – 370; 

- Головного управління Держпраці у Київській області – 150; 

- Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві – 136; 

- Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста 

Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) – 139; 

- Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА) – 1760; 

- Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА) – 72; 

- Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА) – 319; 

- Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА) – 99; 

- Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) – 3; 

- Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА) – 3; 

- Державного агентства водних ресурсів України – 1; 

- Оболонського районного відділу ГУ ДМС України в м. Києві - 13931; 

- служби у справах дітей та сім’ї Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації – 2122;  

- Оболонського районного відділення Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у місті Києві – 5; 

- Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті 

Києві – 5; 

- управління будівництва, архітектури та землекористування Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації – 4; 

- Управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА) – 37; 

- Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) – 171;  

- Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації  – 26; 

- Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції 

у місті Києві – 18; 

- Оболонського районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві – 19; 

- відділу молоді та спорту Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації – 15; 

- Київської міської ради – 13; 

- Київського міського центру зайнятості – 522; 

- Територіального сервісного центру №8043 регіонального сервісного центру МВС 

в місті Києві - 89. 

 
 

12. ТРАНСПОРТ: 

20 великих та малих автотранспортних  підприємства (1 підприємство займається 

пасажироперевезенням, 19 – вантажоперевезенням). 

2 авіакомпанії, 2 підприємства залізничного транспорту. 



5 трамвайних,  14 тролейбусних  маршрутів, 11 автобусних  маршрутів. 

40 таксомоторних  маршрутів, 1 лінія метро  та 1 маршрут міської електрички. 

34 гаражно-будівельних кооперативи, 20 автокооперативів по експлуатації відкритих 

автостоянок, 27 підземних паркінгів. 
 

13. ТОРГІВЛЯ: 

Торговельне обслуговування населення Оболонського району здійснюють:  

724 стаціонарних об’єкти торгівлі по продажу продовольчих та непродовольчих товарів; 

352 підприємства ресторанного господарства; 

668 об’єктів побутового обслуговування; 

8 підприємств ринкової мережі; 

37 АЗС, 25 АГЗП. 

За січень-вересень 2019 року загальний обсяг роздрібного товарообігу 

очікується в сумі до 77000,0 млн. грн.  

В січні – вересні 2019 року відкрито: супермаркет «Varus» на перетині          

вул. Героїв Дніпра та просп. Оболонського; супермаркет «Сільпо» на вул. Маршала 

Тимошенка, 21; супермаркет «АТБ» на вул. Маршала Малиновського, 5; 9 

продовольчих магазинів; непродовольчий магазин на просп. Оболонському, 25; 24 

підприємства побутового обслуговування; 7 закладів ресторанного господарства. 

У січні – вересні 2019 року проведено 65 продовольчих ярмарків. 
 

14. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: 

На 01.10.2019 по Оболонському району із загального фонду бюджету міста 

Києва було профінансовано 1162 522,8 тис.грн., що становить 67,0% від 

запланованої річної суми. Серед основних бюджетних напрямків: освіта - 991 479,2 

тис.грн. (67%), соціальний захист – 29 792,5 тис.грн. (70%), культура – 12 589,9 

тис.грн. (62%), фізична культура – 12 273,3 тис.грн. (57%), благоустрій - 35 910,0 

тис.грн. (73%). 

Із спеціального фонду бюджету міста Києва (бюджет розвитку) було 

профінансовано 155 781,5 тис.грн., що становить 62% від запланованої річної суми. 

 

15. ОСВІТА:  

В Оболонському  районі налічується:  81 дошкільний заклад, в. т. ч.  

 комунальної власності району – 57,   

 відомчих – 3,  

 приватних – 18,  

 НВК комунальної форми власності – 3 («Перша ластівка», «Ластівка», 

«Турбота») 

Дітей в них – 11660. 

57 закладів загальної середньої освіти в т.ч.: 

15 загальноосвітніх навчальних закладів   класів – 477,  учнів –12864. 

3 початкові школи I ступеню     класів – 23,  учнів – 590. 

      з них: 1 спеціалізована школа     класів – 12,  учнів – 326. 

1 школа II-III ступеня       класів – 37,  учнів – 726. 

1 неповна середня школа I-II ступеня    класів – 9,   учнів – 196. 

10 спеціалізованих шкіл      класів – 320,  учнів – 8949. 

10 НВК (навчально-виховний комплекс),          класів – 230,         учнів – 6430. 

4 школи-інтернати      класів – 76,  учнів – 731. 

14 приватних шкіл       класів – 106,  учнів – 1248. 



Крім того, в районі працюють спортивні школи: 

ДЮСШ – «Зміна» по футболу    груп – 68,    дітей – 1026. 

ДЮСШ – 13       груп – 54,   дітей – 633. 

КДЮСШ «Олімп»       груп – 49,   дітей – 684. 

ДЮСШ «Іппон»       груп – 41,  дітей – 434. 

Діють позашкільні заклади: 

ДОЕЦ       груп – 179,   дітей – 2432. 

ЦНТТМ «Сфера»      груп – 166,   дітей – 2168. 

ЦТДЮ        груп – 184,   дітей – 2578. 

КЮПД «Школа мужності»     груп – 38,   дітей – 485. 

Центр військово-патріотичного та фізичного виховання дітей та молоді «Єдність» 

        груп – 51,   дітей – 765. 

Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді груп – 73, дітей – 934. 
 

16. ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ: 

Мережа лікувально-профілактичних закладів району: 

Три комунальних некомерційних підприємства районного підпорядкування: 

1. КНП «Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району міста  

Києва (вул. Тимошенко, 14) надає консультативну медичну допомогу 319 982 

особам. 

2. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Оболонського 

району міста Києва (м. Київ, вул. Північна, 4а), надає первинну медичну допомогу  

228 767 мешканцям. 

3. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Оболонського 

району міста Києва (м. Київ, проспект Мінський, 8) надає первинну медичну 

допомогу  91 215 мешканцям. 

На підприємствах розгорнуто 120 ліжок денних стаціонарів. 
          В КНП «Центр ПМСД №1», КНП «ЦПМСД №2» КНП  «КДЦ» працює 441 
лікар та 566 медичних сестер.  
 

На території розташовані:  

Дві стоматологічні поліклініки підпорядкування Департаменту охорони 

здоров'я Київської міської державної адміністрації 

1. ТМО «Київська стоматологія» у місті Києві (вул. Малиновського, 9-А) - 

потужність планова 531 відвідування у зміну. 

2. Дитяча стоматологічна поліклініка ТМО «Київська стоматологія» у місті 

Києві (просп. Оболонський, 32-Д) потужність планова 269 відвідувань у зміну. 

  Стаціонарні заклади підпорядкування Департаменту охорони 

здоров'я Київської міської державної адміністрації :  

1.Київська міська клінічна лікарня № 8 - ліжковий фонд складає 870 ліжок. 

2. Київська міська дитяча клінічна лікарня інтенсивного лікування № 1 - 

ліжковий фонд складає 470 ліжок. 

3. Київська міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня - ліжковий фонд 

складає 250 ліжок. 

4. Київська міська туберкульозна лікарня № 2 (смт. Гостомель,)- ліжковий 

фонд складає 400 ліжок. 

5. Київська міська дитяча клінічна туберкульозна лікарня - ліжковий фонд 

складає 130 ліжок. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


6. Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини - 

ліжковий фонд складає 115 ліжок. 

7. Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни - ліжковий фонд 

складає 500 ліжок.  

8. Київський міський центр радіаційного захисту населення м. Києва від 

наслідків Чорнобильської катастрофи, ліжковий фонд складає  250 ліжок (ремонт) 

Заклади охорони здоров'я підпорядкування Міністерства охорони здоров’я 

України,  розташовані в Пуща-Водиці: 

1. Державний заклад «Український спеціалізований диспансер радіаційного 

захисту населення Міністерства охорони здоров’я України» - ліжковий фонд складає  

100 ліжок 

2. Державний заклад «Український госпiталь для воїнiв-iнтернацiоналiстiв 

«Лiсова поляна» Міністерства охорони здоров’я України»  ліжковий фонд складає  

220 ліжок. 

  Санаторно-оздоровчі та реабілітаційні заклади відомчого підпорядкування, 

розташовані в Пуща-Водиці: 

1.Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Пуща-Водиця»  

Міністерства оборони України - ліжковий фонд складає 250 ліжок. 

2. Санаторій-профілакторій «Славутич» концерну АЛКОН НАН України - 

ліжковий фонд складає 156 ліжок. 

3. Санаторний комплекс «Пуща-Озерна» відомчого підпорядкування 

Державному управлінню справами - ліжковий фонд складає 404 ліжка. 

4. ТМО «Санаторного лікування» у м. Києві: дитячі спеціалізовані санаторії 

«Салют»,  «Лісова поляна», «Ялинка» (ліжковий фонд складає 300 ліжок). 
 

17. КУЛЬТУРА: 

Близько 2000 дітей та підлітків отримують спеціалізовану мистецьку освіту у 6 

навчальних закладах:                         

4 дитячі музичні школи (№ 36, 37, 39, 40); 

1 дитяча художня школа № 3; 

1 дитяча школа мистецтв № 5. 

В районі функціонує 11 бібліотек (5 публічних і 6 – для дітей), 1 дитячий 

кінотеатр „Кадр”. 
 

18. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: 

Житловий фонд Оболонського району станом на 01.10.2019  налічує 994 

житлових будинки, з них: 

-   623 од.  будинків  комунальної власності, в т.ч. 21 ОСББ; 

-   85 житлово-будівельних кооперативів;  

-   11 відомчих будинків; 

-   23 ОСББ на самообслуговуванні; 

-   98 інвестиційних, в т.ч. 29 ОСББ, обслуговуються ТОВ; 

-   143 приватних житлових будинків, загальною площею 12,2 тис. м2; 

-   11 гуртожитків. 

В житлових будинках району експлуатується 2 749 ліфтів, з них:  

відпрацювали термін експлуатації та потребують заміни  – 1 609. 

Протяжність внутрішньо квартальних проїздів складає 155,66  км, їх площа – 

753,7 тис.м2. 

На прибудинкових територіях знаходиться 436 дитячих та 148 спортивних 

майданчиків. 



Всього за січень-вересень 2019 року надано послуг з утримання будинків, 

споруд і прибудинкових територій населенню на суму 203,4  млн.грн.,  проведено 

робіт з поточного ремонту на суму 18,79 млн.грн., а саме: герметизація стиків 

стінових панелей; встановлення пандусів; ремонт інженерних мереж; встановлення 

дверних металевих блоків в рамку управління, підвальне приміщення, виходу на 

покрівлю (технічний поверх); встановлення металевих решіток; поточний ремонт 

покрівлі; ремонт фасаду; поточний ремонт під’їздів; заміна завантажувальних 

клапанів; загальні електровимірювання та випробування; ремонт ліфтів та 

обладнання, заміна котушок. 

Рівень сплати за утримання будинків і прибудинкових територій  мешканцями,  

з врахуванням сплати боргів, по Оболонському  району у січні - 100,9%,  у лютому – 

89,1%, у березні - 92,3%, у квітні – 89,2%, у травні – 101,2, у червні – 89,3%, у липні 

– 96,5%, у серпні – 92,7%, у вересні – 94,2%.  

Для  зменшення  заборгованості мешканців за спожиті послуги з утримання 

житлових будинків та прибудинкової території  серед населення  постійно 

проводиться роз’яснювальна робота з населенням щодо необхідність своєчасної 

оплати та погашення заборгованості, яка може призвести до погіршення якості 

надання відповідних послуг, а також накопичення заборгованості перед 

обслуговуючими організаціями, які надають дані послуги. 

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

особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках» (далі – 

Закон), який визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

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

реалізацією прав та виконання обов’язків співвласників багатоквартирного будинку 

щодо його утримання та управління та на виконання заходів загальнодержавної 

Програми  реформування ЖКГ з метою створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) в будинках комунальної власності впродовж 

2017-2018 років проводилася та у 2019 році продовжує проводитись системна 

роз’яснювальна робота серед жителів. Всього станом на 01.10.2019 в районі 

налічується 73 об’єднання.   
 

20. ШЛЯХОВА МЕРЕЖА:  

На балансоутриманні ШЕУ знаходиться 144 вулиці та площі загальною 

протяжністю 128,8 км. та 177,5 км. тротуарів, площа яких становить 2506,9 тис. м2,  з 

них: 

Тротуарів              –  756,2 тис. м2 

Доріг                             –  1750,7 тис. м2 

Підземних  переходів               –  32 од.  

Підпірних стін                          –  1664,1 п.м 

Направляючої огорожі     –  13342 п.м 

Колесовідбійної стрічки    –  21175 п.м 

Перильної огорожі               –  5042 п.м 

Зливосточної  мережі             –  83,3 км (в тому числі зливоприймальних колодязів – 

1664 од., оглядові колодязі – 1334 од.) 

Очисна споруда      –  1 шт. 

Насосні станції для перекачування  зливових  вод – 2 шт. 

На утримання об’єктів зовнішнього благоустрою за січень-вересень 2019 року  

підприємство отримало з бюджету 70931,5 тис. грн.  

Поточний (дрібний) ремонт шляхового покриття –  13529,8 тис. грн. 



Ремонт оглядових колодязів  271,3 тис. грн. 

Ремонт зливоприймальних колодязів 830,1 тис. грн.  

Утримання  доріг та тротуарів 51483,5 тис. грн.  

Очищення оглядових  колодязів 474,9 тис. грн. 

Очищення зливоприймальних колодязів 593,2 тис. грн. 

Утримання колесовідбійної стрічки направляючої пішохідної огорожі 350,2 тис. грн. 

Заливка тріщин – 1869,5 тис.грн. 

Ремонт (заміна) барєрного огородження – 803,9 тис.грн. 

Утримання підземних пішоходних переходів – 9171,3 тис.грн. 
    

20. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: 

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

10% від загальної площі.   

На території району знаходиться 21 водний об’єкт, в тому числі: р.Дніпро з затоками – 

Волковата, Собаче гирло, Наталка, Верблюд; р. Сирець; 1 струмок; 1 канал; 13 водоймів. 

Зонами відпочинку є затоки р. Дніпро «Собаче гирло» та «Верблюд»; озера 

«Центральне»,  «Редьчине»,  «Вербне»; озера Пущі-Водиці. 

Озеро Вербне в 1994 рішенням Київради (№14 від 17.02.94)  було оголошено 

іхтіолого-ботанічним заказником. В озері зустрічається папороть сальвінія плаваюча 

– вид, занесений до Червоної книги України. Також тут нараховується більше 20 

видів риб озерно-річкового комплексу. 

На території Оболонського району знаходяться:  

1. Заказник державного значення „Пуща - Водицький лісопарк” ; 

2. Ландшафтний заказник місцевого значення „Пуща –Водиця ; 

3. Межигірсько -  Пуща – Водицький  лісовий заказник місцевого значення. 

4. Озеро Вербне – іхтіолого-ботанічний заказник. 

5. Лісовий заказник місцевого значення «Межигірське». 

6. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення – віковий дуб «Бай-Бай». 

7. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення – колекція лісовода Вінтера. 

8. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Царський дуб». 

9. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Куренівські тополі». 
 

21. ОЗЕЛЕНЕННЯ РАЙОНУ: 

Загальна площа зелених насаджень району становить 2615 га, підпорядковано КП 

УЗН району – 548,63 га.  

На утриманні КП УЗН Оболонського району знаходяться: 

Парки культури та відпочинку            – 50,64 га 

Парки відпочинку                                 – 108,64 га 

Спеціалізований парк                           – 31,24 га 

Сквери                                                    – 116,58 га 

Проспекти, бульвари, бульварні зони – 98,88 га 

Транспортні розв’язки                          – 16,95 га 

Насадження вздовж вулиць                 – 125,70 га 

Впорядковані зелені насадження загального користування – 105,09 га. 

Основні показники виконання виробничої програми (на 01.10.2019):  

- посадка дерев з комплексом робіт 442 шт.; 

- посадка кущів 4107 шт.; 

- посадка квітів 700 тис. шт.; 

- ремонт газонів 7,4 га; 

- формовочна і санітарна обрізка дерев, фарбування зрізів 8,81 тис. шт.; 



- догляд за доріжками 11,99 га ; 

- санітарна очистка газонів з врах. крат. 290 га; 

- щоденне прибирання газонів 191 га; 

- зняття сухих та аварійних дерев 870 шт.; 

- очищення доріжок від рослинності 6,1 га; 

- очищення дерев від омели 271 шт.; 

- вивіз сміття, гілля, опалого листя, порубочних залишків 3875 м3; 

- догляд за кущами – формовочна обрізка 220 тис. шт.; 

- внесення добрив під дерева 7,5 тис. шт.; 

- внесення добрив під кущі 21,16 тис. шт.; 

- внесення добрив під квітники 5,44 га; 

- кронування дерев 63 шт.;  

- видалення дикої порослі на деревах 8,9 тис. шт.; 

- догляд за живоплотом 1700 м/п; 

- зняття напливів з газонів 8,38 га;  

- скошування газонів – 541,6 га; 

- догляд за трояндами – 15,88 тис. шт.; 

- очищення пристовбурових лунок від піску – 3000 тис. шт.; 

- заміна рослинного грунту в лунках дерев – 40 шт.; 

- догляд за урнами – 547 шт. 

     Проводилися роботи по прополюванню, рихленню, поливу дерев, кущзів та 

квітників на території району. 

У січні-вересні 2019 року працівники КП УЗН району активно проводили 

роботи по підготовці зелених насаджень до весняно-літнього сезону. Виконувались 

щоденні роботи по санітарному прибиранню об'єктів благоустрою. Території 

впорядковуються, рекультивуються з підсівом трави та побутове сміття вивозиться в 

місця утилізації.  

Найбільшим об’єктом благоустрою у 2019 році є парк відпочинку Наталка. 

Для комфортного відпочинку  мешканців району та гостей міста за активної 

участі мешканців та громади  виконано наступні роботи: 

- комплексний  ремонт західної частини скверу між будинками № 58 на проспекті 

Г.Сталінграду та будинком № 31 по аул. Прирічній 

- комплексний  ремонт з влаштуванням поливо-зрошувальної системи у сквері на 

проспекті Мінському та вул Полярній між ДНЗ № 190 та ДНЗ № 531 ( влаштовано 

дитячий  та спортивний майданчики, встановлені урни, лави, облаштовано пішохідні 

доріжки з ФЕМ,  проведені роботи з озеленення, облаштовано стаціонарну 

зрошувальну мережу); 

- закінчені роботи по облаштуванню скверу по вул. Г.Дніпра 20, 20а, 20б, 20в, 22а. 
 

22. ОРЕНДА:  

Нежитлова площа комунальної власності територіальної громади 628,11 тис.кв.м. 

Нежитлова площа, яка здається в оренду 63,73 тис.кв.м. 

Кількість орендарів 530 од. 

Одержано орендної плати за здачу в оренду нежитлової площі 14255,15 тис.грн. 
 

24. ЗАХИСТ ПОТЕРПІЛИХ ВІД АВАРІЇ НА ЧАЕС: 

Станом на 01.10.2019 зареєстровано 8403 постраждалі особи, з них дітей -  792. 

У січні-вересні 2019 року оздоровлено 255 осіб, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (громадян, віднесених до першої категорії) та 

перераховано санаторно-курортним закладам 1888,6 тис.грн.  грошової допомоги для 



компенсації вартості путівок за надані послуги із санаторно-курортного, що 

становить 72,9% використання виділених коштів за бюджетною програмою 2501200 

«Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» за напрямком – оплата санаторно-курортного лікування громадянам 

постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2019 році.  

Компенсовано пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і 

назад 98 особам на суму 76,7 тис.грн. 
 

25. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ: 

Мережа спортивних об’єктів району складає 501 спортивну споруду, у тому числі:  
 

Стадіони 3 

Спортивні майданчики 219 

Футбольні поля 9 

Футбольне поле зі  штучним покриттям 1 

Спортивні зали 64 

Стрілецькі тири 31 

Гімнастичні містечка 22 

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять 130 

Яхт-клуб 1 

Гольф-клуб 1 

Плавальні басейни 3 

Водно – спортивна база 4 

Кінно-спортивна базах 1 

Споруди зі штучним льодом 2 

Боулінгклуби 1 

Дитячо-юнацькі спортивні школи 10  
(звітують 8) 

Кількість дітей, що займається в ДЮСШ, СДЮШОР, тис.осіб 3,642 

Займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, 

тис.осіб 

43,987 

 

  Працює 4 підліткових клубів спортивної спрямованості та Центр військово-

патріотичного і фізичного виховання дітей та молоді «Єдність». 

Загалом в районі існує і розвивається 54 види спорту. 

Протягом 9 місяців 2019 року проведено 26 спортивно-масових заходів.  


