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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», Типового порядку проведення публічного звіту 

керівника органу виконавчої влади, затвердженого наказом Національного 

агентства України з питань державної служби від 20 грудня 2016 року № 277, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 11 січня 2017 року за              

№ 28/29896, рішення Київської міської ради від 09 лютого 2017 року                      

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

адміністрацій», Порядку проведення громадського звіту про роботу районних 

в місті Києві державних адміністрацій, затвердженого розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 20 вересня 2017 року № 1169 та з метою забезпечення 

відкритості та публічності роботи Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації 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.  

Протягом 2018 року керівництво Оболонською районною в місті  

Києві державною адміністрацією здійснювали голова, перший заступник 

голови, заступники голови, керівник апарату та заступник керівника апарату 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

До складу Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації у 

2018 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). 

Структурою Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

станом на 01 січня 2019 року передбачено 372 штатні одиниці, в тому числі 

державних службовців – 349, з них фактично працюючих – 313. 

Протягом 2018 року в Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації призначено – 66 державних службовців, звільнено – 69. 

У 2018 році пройшли навчання по підвищенню кваліфікації за різними 

навчальними програмами 45 працівників Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації, деякі з них неодноразово.  

Відповідно до наданих повноважень Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації, головою і посадовими особами здійснювались 

заходи, спрямовані на організацію забезпечення дієвого і результативного 

функціонування структурних підрозділів районної державної адміністрації.  
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Протягом 2018 року проведено: 

12 засідань Колегії Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, де розглянуто 26 питань порядку денного  і напрацьовано 131 

протокольне доручення;  

12 апаратних нарад, на яких розглянуто 32 питання порядку денного і 

напрацьовано 118 протокольних доручень;  

47 нарад з питань забезпечення життєдіяльності району, на яких 

напрацьовано 286 протокольних доручень; 

9 «прямих» телефонних ліній з мешканцями району, під час яких надано 

27 протокольних доручень.  

Діяльність Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

була зосереджена на вирішення питань у різних сферах життєдіяльності.  

Основні зусилля були спрямовані на наповнення бюджетів усіх рівнів, 

на соціальний захист населення, на збереження мережі та розвиток охорони 

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

побутового обслуговування мешканців району, утримання в належному 

санітарно-технічному стані території району та її благоустрою. 

Постійно в полі зору Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації перебували питання розвитку промисловості, ринку праці, 

підприємництва, екологічної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, організації змістовного дозвілля населення тощо. 

Завдяки взаємодії адміністрації і правоохоронних органів проводилися 

практичні заходи по забезпеченню суспільного спокою, законності та 

правопорядку. 

За результатами рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві 

державних адміністрацій за 2018 рік Оболонський район посів 2 місце серед 

районів міста Києва.  

 

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 320,1 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: 

100 великих промислових підприємств, що ведуть свою виробничу 

діяльність у 11 галузях; 

6 науково-дослідних інститутів і установ; 

20 великих і малих автотранспортних підприємств; 



 5 

2 авіакомпанії, 2 підприємства залізничного транспорту; 

5 трамвайних,  14 тролейбусних  маршрутів, 11 автобусних  маршрутів; 

40 таксомоторних маршрутів;  

1 лінія метро; 

1 маршрут міської електрички; 

34 гаражно-будівельних кооперативи; 

20 автокооперативів по експлуатації відкритих автостоянок; 

26 підземних паркінгів; 

13 відділень зв’язку; 

771 об’єкт торгівлі;  

346 закладів ресторанного господарства; 

654 послуги, що надається об’єктами побутового обслуговування;  

9 ринків на 7735 торгових місць (площа 14,95 га); 

36 АЗС; 

23 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;   

125 закладів освіти (з них 72 дошкільних закладів); 

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 
 

За 2018 рік до бюджету міста Києва, який затверджено рішенням сесії 

Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 від Оболонського району 

надійшло 2 млрд. 645 млн. грн. В порівнянні з 2017 роком надходження 

збільшилися на 481 млн. грн, або на 22%. 

Серед основних бюджетоутворюючих показників план виконано 

наступним чином: 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 

За 2018 рік податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 1 млрд. 

074 млн. грн., що на 253 млн. грн, або на 30% більше, ніж за 2017 рік. 
 

Плата за землю 

За 2018 рік плати за землю надійшло 602 млн. грн. що на 11 млн. грн, 

або на 2 % менше, ніж за 2017 рік. 
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Структура надходжень податків і зборів до бюджету міста Києві  

від Оболонського району за 2018 рік 

 

 
 

Видатки 
 

За 2018 рік виконання бюджету міста Києва по головному розпоряднику 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації становить – 

1 млрд. 679 млн. грн, що становить 98 % до уточненого плану на 2018 рік, в 

т.ч. по галузях: 

- Освіта – виконання 1 млрд. 323 млн. грн, або 98 % до уточненого плану 

на рік; 

- Соціальний захист та соціальне забезпечення – виконання 53 млн. грн, 

або 98 % до уточненого плану на рік; 

- Житлово-комунальне господарство – виконання 143 млн. грн, або 96 % 

до уточненого плану на рік; 

- Культура і мистецтво – виконання 65 млн. грн, або 98 % до уточненого 

плану на рік; 

- Фізична культура і спорт – виконання 16 млн. грн, або 99% до 

уточненого плану на рік; 

- Державне управління – виконання 75 млн. грн, або 98 % до уточненого 

плану на рік. 

 

 

 

 

 



 7 

Структура видаткової частини бюджету міста Києва по головному 

розпоряднику Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

за 2018 рік 
 

 
 

Громадський бюджет  

Протягом 2018 року в Оболонському районі реалізовано 12 проектів - 

переможців громадського бюджету участі на загальну суму 10,4 млн.грн., в 

тому числі: 

- По галузі «Освіта» реалізовано 11 проектів-переможців на 

загальну суму 10 млн.грн. В ході реалізації було придбано: ляльковий театр, 

набори лего, обладнання для харчоблоку школи, інтерактивні дошки, наукове 

обладнання для гуманітарних класів, комп’ютерні комплекси, обладнання для 

розвитку дітей з особливими потребами, встановлено інтерактивні тири, 

влаштовано спортивно-ігровий майданчик для дітей з особливими потребами.   

- По галузі «Житлово-комунальне господарство» реалізовано 1 

проект-переможець на загальну суму 0,4 млн.грн. В ході реалізації було 

створено спортивно-оздоровчий майданчик на вул.Озерна, 28.  
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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 

2018 рік були затверджені розпорядженням Київської міської державної 

адміністрації від 05.01.2018 № 8. Виконання капітальних ремонтів по 

Оболонському району було визначено розпорядженням Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації від 18.06.2018 № 292. 

За результатами року по Обололонському району було освоєно коштів 

на будівельні роботи на суму 184,9 млн. грн. Загалом по Оболонській районній 

в місті Києві державній адміністрації обсяг капітальних вкладень, які були 

освоєні в цілому, відповідає обсягам виконаних робіт у 2017 році і в 1,6 рази 

більше, ніж у 2016 році. Специфікою минулого року було збільшення 

фінансування на проведення робіт з капітальних ремонтів по всіх галузях 

(особливо в галузі житлово-комунального господарства), що має особливе 

соціальне значення для мешканців району. 

 Так, за 2018 рік було виконано робіт по капітальних ремонтах на 165,9 

млн. грн. та 19,0 млн. грн. по капітальних вкладеннях. Зазначені цифри 

свідчать про те, що в 2018 році виконання робіт з капітальних ремонтів 

розпорядниками коштів по району збільшились в порівнянні з 2017 роком в 

1,25 рази. 
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Питома вага у відсотках фінансування, виділеного містом у розрізі 

галузей, складає: для житлово-комунального господарства 50,0%, освіти 

44,7%, охорона здоров’я  2,4 %, по інших галузях 2,9 %. 
 

 
 

 

Найбільший обсяг будівельних робіт в Оболонському районі було 

виконано по галузі «житлове господарство», а саме: було освоєно 92,5 млн. 

грн. Роботи виконувались на  216  об’єктах.  

По галузі «освіта» було виконано робіт на 82,7 млн. грн. В рамках 

реконструкції об’єктів освіти виконано робіт на суму 14,6 млн. грн. Так, на 

замовлення управління освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації було закінчено роботи по загальноосвітньому 

навчальному закладу №260 по просп. Оболонському,12-б. Крім того, 

виконувалися капітальні ремонти на 116 об’єктах, які включали роботи по 

заміні вікон, ремонту дахів, внутрішніх інженерних мереж, приміщень 

закладів, огорож та інших робіт по закладах освіти. За 2018 рік по цих 

роботах освоєно 68,1 млн. грн. 

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

обсягом 4,5 млн. грн.  

Загалом за рейтинговим показником освоєння капітальних вкладень та 

робіт з капітальних ремонтів за результатами 2018 року Оболонський район 

посів 1 місце, з результатом 97,4 %. 
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ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
 

У промисловому комплексі Оболонського району на 01.01.2019 працює 

100 суб’єктів господарювання, які віднесені Головним управлінням 

статистики в місті Києві до основного кола промислових підприємств, з них 

три – державні підприємства, це: «Київська офсетна фабрика» 

(підпорядковується Міністерству фінансів України), «Завод «Генератор» та 

«Завод «Маяк» (у складі державного концерну «Укроборонпром»). 

У 2018 році до основного кола промислових підприємств району 

Головним управлінням статистики в місті Києві додано 18 нових підприємств.  

За січень-листопад 2018 р. промисловими підприємствами району 

реалізовано товарної продукції на суму 19 198 863,8 тис.грн., в тому числі за 

листопад – на 2 183 213,6 тис.грн. (за січень-листопад 2017 року – 7 547 150,9 

тис.грн.). Різке зростання обсягів реалізації (з 7,5 млрд.грн. до 9,2 млрд.грн.) 

обумовлено появою серед промислових підприємств району новоствореного 

ТОВ «ДТЕК «Київські електромережі».  
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У межах України було реалізовано товарної продукції на суму 

18092988,0 тис.грн, або 94,2% від загальних обсягів реалізації; відповідно, за 

межі України - 5,8%. Всього реалізацією продукції за межі України займається 

26 підприємств району, або кожне четверте підприємство з основного кола 

промислових підприємств. 

Обсяг реалізації на 1 особу за січень-листопад 2018 року складає 

59799,5 грн. проти 23507,4 грн. у відповідному періоді 2017 року; на одного 

працюючого – 1746303,8 грн. 

Питома вага району в загальному обсязі реалізованої промислової 

продукції становить 11,4%, що відповідає четвертому місцю по місту Києву. 

Провідною галуззю в Оболонському районі протягом останніх двадцяти 

років традиційно була харчова промисловість: за показником січня-березня 

2018 року на неї припадало біля третини всієї реалізованої товарної продукції 

району. Проте, після входження до основного кола промислових підприємств 

району ТОВ «ДТЕК «Київські електромережі», на перше місце вийшла галузь 

«Електромережі», яка до квітня 2018 року не представлена жодним 

підприємством району: за підсумками січня-листопада на цю галузь припадає 

55,0% від усієї реалізованої товарної продукції району.  
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Інші галузі мають таку частку в загальних обсягах реалізації: харчова –

16,9%, хімічна – 4,9%, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів – 

7,5%, машинобудування – 4,9%, целюлозно-паперова – 4,4%, легка 

промисловість – 2,7%, металургія та оброблення металів – 1,6%, виробництво 

деревини та виробів з дерева – 0,4%, фармацевтична – 1,6%, інші галузі – 

0,1%. 

Середня чисельність працівників промислової діяльності по району в 

листопаді 2018 року становила 11418 осіб.  

Найбільше працюючих – на підприємствах ТОВ «ДТЕК «Київські 

електромережі» – 2217 осіб та ПАТ «Оболонь» – 1931 особа (19,4% та 16,9% 

до загальної кількості працюючих у районі відповідно). 

Однією з найвизначніших подій року, в рамках якої були 

продемонстровані потенціал та здобутки промислового комплексу району, 

стало проведення 5 червня 2018 року виставки-презентації промислової 

продукції київських виробників «Зроблено в Києві».  
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Огляд виставки керівництвом Київської міської державної адміністрації 

 

Оболонський район на виставці був представлений 22 учасниками.       

Це провідні підприємства: ПАТ «Промзв’язок», ПАТ «Завод «Маяк», ТДВ 

КВО «Медапаратура», ДП «Завод «Генератор», ТОВ «Завод «Євроформат»,  
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АТ «Чинбар», ПП «Ярослав», ПАТ «Оболонь», ТОВ «Київська макаронна 

фабрика», ТОВ «Український папір», ПАТ «ДОК-7», а також ряд «нових» 

підприємств (ТОВ «Столичний кондитер», ТОВ «Золоте руно», ТОВ «Бест 

діагностик»). Під час проведення заходу відбулися ділові переговори між 

зацікавленими учасниками, а також з представниками структурних підрозділів 

Київської міської державної адміністрації. 

У рамках виставки-презентації «Зроблено в Києві» відбулося 

нагородження переможців конкурсу «Кращий експортер року», серед яких 

підприємства району: ПАТ «Оболонь», СП у формі ТОВ «РІФ-1»,  ТОВ 

«Київська макаронна фабрика».  

22 листопада 2018 року в приміщенні Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації відбувся семінар на тему: «Закон про ТОВ: нові 

вимоги та нові можливості для бізнесу. Перевірки та інші кризові ситуації для 

бізнесу: оптимальні шляхи подолання». Заступник директора Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної 

адміністрації Кондрашова Н.М. розповіла учасникам заходу про програму 

кредитування для мікро-, малого та середнього бізнесу за участю Німецько-

українського фонду. Представники адвокатської фірми «Pragnum» в рамках 

семінару висвітлили широке коло питань ведення підприємницької діяльності, 

зокрема щодо значних правочинів, нових способів рейдерства та протидії їм, 

кримінального переслідування бізнесу (на прикладі найбільш 

розповсюджених помилок реагування), перевірок бізнесу інспекторами 

Державної служби України з питань праці (кого перевірятимуть та на якій 

підставі; типові порушення та способи їх запобіганню; наслідки перевірки та 

відповідальність; оскарження результатів перевірки; актуальна судова 

практика). 
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Семінар для промисловців та підприємців 22 листопада 2018 року  

 

Впродовж 2018 року під головуванням керівництва Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації проведено чотири засідання Ради директорів 

промислових підприємств установ та організацій Оболонського району                   

(22 лютого, 21 червня, 21 вересня, 18 грудня 2018 року) та 3 засідання 

Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва  

при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації (14 лютого,   

7 червня, 29 серпня 2018 року). 
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Розширене засідання Координаційної ради з питань розвитку малого та 

середнього підприємництва при Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації з нагоди свята Дня підприємця 29 серпня 2018 року 

 

 

СТАН КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ РАЙОНУ, КОНТРОЛЮ  

ТА ПРОТИДІЇ РОЗМІЩЕННЮ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ МІСЦЬ 

СТИХІЙНОЇ ТОРГІВЛІ ТА САМОВІЛЬНОМУ ВСТАНОВЛЕННЮ 

ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 25 серпня 2008 року         

№1051/1051 «Про правила благоустрою міста Києва» Оболонська районна в 

місті Києві державна адміністрація відповідно до наданих повноважень 

здійснює нагляд за дотриманням вимог Правил благоустрою на території 

Оболонського району. 

У 2018 році виявлено 2357 порушень Правил благоустрою та вручено 

відповідно стільки ж приписів. 97,9 % порушень було виправлено. 

Крім того, складено 259 адмінпротоколів за статтею 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

Відділом контролю за благоустроєм та збереження природного 

середовища проведено організаційні заходи щодо приведення до належного 

санітарного стану засмічених територій та ліквідації навалів побутового 

сміття. Протягом 2018 року спільно з підприємствами, установами та 

організаціями незалежно від форм власності було проведено толоки з 
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благоустрою, під час яких ліквідовано 27 місць несанкціонованого 

накопичення сміття, зібрано та вивезено понад 10 тис.куб.м відходів, очищено 

від сміття 29 тис.кв.м берегів водойм. Загалом на проведення робіт з очищення 

та опорядження території району було залучено понад 4 тис. осіб. Роботи 

проведено за  адресами: 

- Проведено толоку та висажено дерева в парку «Наталка»;  

 
 

- прибрано парк культури і відпочинку навколо озера  Йорданське; 

- Очищено прибережну смугу із залучення водолазів в парку 

«Наталка»; 
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- висаджено дерева та квіти по проспекту Степана Бандери; 

 
- проведено толоку з очищення лісопаркової зони та частини дороги 

напроти будинків 3-7 по вулиці  Юрія Кондратюка; 

 
- проведено толоку біля бювету по просп. Оболонському,14, прибрано 

територію, висажено дерева, кущі, квіти, відремонтовано та 

пофарбовано дитячий майданчик; 
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- прибрано територію вздовж вулиць: Прирічної, Добринінської, Марка 

Вовчка, Резервної, Калнишевського, Миколи Юнкерова, Селянської,  

Вербової; 

 
 

- проведено толоку з відновлення території після стихійної торгівлі  

біля станції метро Оболонь; 
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- прибрано територію біля заток: «Верблюд», «Собаче гирло», 

«Вовкувата», навколо озера Редчине (Міністерка); 
 

 
 

- проведено акцію-квест по зафарбовуванню написів на об’єктах 

міської інфраструктури «Життя в любові»; 

 

  
     

              

В рамках міської програми «Чисте місто» працівники відділу контролю 

за благоустроєм та збереження природного середовища спільно з 

інспекторами комунального підприємства «Київблагоустрій» щоденно 

проводився  моніторинг закріплених територій  щодо стану їх утримання. 

Для забезпечення 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 
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цілодобовому режимі проводиться моніторинг території району щодо якісного 

та своєчасного очищення території району від снігу та накриження. Для 

своєчасного виконання таких робіт комунальними підприємствами району 

підготовлено відповідна снігоприбиральна  техніка, комунальні 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 

медичних установ, навчальних закладів, пішохідних переходах, зупинках 

громадського транспорту.  
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Протягом звітного періоду проводились перевірки відновлення 

благоустрою відповідно до аварійних контрольних карток та планових 

контрольних карток, виданих Департаментом міського благоустрою Київської 

міської державної адміністрації, у 2018 році у відділі контролю за 

благоустроєм та збереження природного середовища закрито 38 аварійних та 

27 планових контрольних карток, тобто за 65 адресами благоустрій 

відновлено. 

Але питання залишається гострим і проблемним. Відповідно до 

розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 19.06.2018 № 297 робочою групою проведено інвентарізацію аварійних 

розриттів на інженерних мережах в Оболонському районі та відповідно 

складено акти обстежень. На сьогоднішній день в районі таких місць понад 

330 - це більш як 17 тис.кв.м газону та 16 тис.кв.м асфальтового покриття, 

одночасно було складено кошториси на відшкодування збитків по порушенню 

благоустрою на суму  понад 17 млн.грн.  18 жовтня 2018 року Київською 

міською державною адміністрацією було подано позовну заяву в 

Господарський суд до ПАТ «Київенерго» щодо заподіяної шкоди місту, після 

проведення аварійних робіт на інженерних мережах. 

Відповідно до електронної бази «Контора» Департаменту міського 

благоустрою Київської міської державної адміністрації на території  

Оболонського району, розміщено 730 тимчасових споруд. За 2018 рік,  

проведеною роботою, шляхом самовивозу власниками та силами КП 

«Київблагоустрій» було демонтовано 89  тимчасових споруд, з них 18 

зупинкових комплексів. 
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З метою ліквідації осередків стихійної торгівлі на території 

Оболонського району комісією по недопущенню торгівлі у невизначених 

місцях, відповідними підрозділами райдержадміністрації спільно з 

представниками правоохоронних органів, в межах наданих повноважень, 

проводились  комісійні рейди по ліквідації та недопущенню стихійної 

торгівлі. 
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Під час рейдів з торгуючими проводилася роз’яснювальна та 

профілактична робота щодо заборони торгівлі в невизначених місцях та без 

необхідної дозвільної документації, відповідальності за порушення ст.160 

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

правопорушення, а також вживались заходи адміністративного впливу, було 

проведено 72 рейди. 

 

  
  

Працівниками відділу контролю за благоустроєм та збереження природного 

середовища, за порушення пункту 20.1.1. «Правил благоустрою міста  Києва», а 

саме самовільне зайняття частини території об’єкта благоустрою, на порушників за  

2018 рік складено 58 адміністративних протоколів та направлено на розгляд  

адміністративної комісії. 

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, організовано КП «Поділ-Нерухомість» на території 

Оболонського району постійно діючі сільськогосподарські ярмарки, які 

проводяться в робочі дні. 
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СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В РАЙОНІ, 

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ  

 

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

стадії реформування. На сьогодні житловий фонд має таку структуру:  

 

№ 

п/п 

Форма власності ж/ф Кількість  Форма обслуговування 

1. Комунальна власність 625 КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду», у т.ч. 21 ОСББ 

2. ЖБК 85 85 самообслуговування 

 

3. ОСББ 34 на самообслуговуванні 

 

4. Відомчі житлові будинки 11 4 підприємства 

5. Житлові будинки 

збудовані за кошти 

інвесторів 

96 у т.ч. 15 ОСББ 

6. Гуртожитки 11 самообслуговування 

 
 

 

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 в районі функціонує 85 ЖБК та 70 ОСББ.  

Виконуючи функції з обслуговування житлового фонду цими 

організаціями надано населенню послуг на суму понад 410,0 млн. грн., в т.ч. 

303,1 млн. грн. комунальним підприємством «Керуюча компанія з 



 28 

обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва». Джерелом 

надходження коштів є плата мешканців по статті «Утримання будинків, 

споруд та прибудинкових територій», за рахунок яких здійснювалось технічне 

обслуговування ліфтів, зібрано і вивезено понад 420,0 тис.куб.м побутових 

відходів, виконано поточних ремонтів на суму понад 30 млн. грн. 

Однак житловий фонд району має поважний вік і значну зношеність, 

тому було запроваджено ряд програм ремонту житлового фонду. 

Відповідно до розпорядження Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 31.01.2018 № 40 «Про затвердження адресного 

переліку об’єктів  для виконання робіт з капітального ремонту в 2018 рік», 

було заплановано провести капітальний ремонт 147 об’єктів  на суму 72 млн. 

700 тис. грн. 

Відповідно до розпорядження Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 17.12.2018 № 685 «Про внесення змін до адресного 

переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах 

затверджених бюджетних призначень на 2018 рік», збільшено суму на 

фінансування капітального ремонту до 95 млн. 435,21 тис. грн., об’єктів 216. 

Виконано робіт  на 91 млн. 808,5 тис. грн. об’єктів 207, з них: 

 капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, Каналізація) –          

59 об’єктів на суму – 34 млн. 299,9 тис.грн.;  

 капітальний ремонт сходових клітин – 23 об’єкти на суму – 16 млн.          

353,2 тис. грн.; 

 заміна вікон – 52 об’єкти на суму – 16 млн. 017,3 тис. грн. 

 капітальний ремонт покрівель – 22 об’єкти на суму – 9 млн.                 

867,9 тис. грн..; 

 капітальний ремонт ліфтів, заміна та модернізація ліфтів – 11 об’єктів – 

9 млн. 035,3 тис. грн.; 

 капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів – 7 об’єктів на суму – 1 млн.                     

463,2 тис. грн.; 

 капітальний ремонт/облаштування спортивних майданчиків – 1 млн.   

023,3 тис.грн.; 

 капітальний ремонт фасадів -  6 об’єктів на суму – 1 млн. грн.; 

 капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових – 6 об’єктів на 

суму  - 657,2 тис. грн.; 

 капітальний ремонт зливостічних мереж – 8 об’єктів на 636,7 тис. грн.; 

 капітальний ремонт герметизація стиків – 2 об’єкти на суму –                   

558,3 тис. грн.; 

 капітальний ремонт/облаштування ігрових майданчиків – 6 об’єктів на         

490 тис. грн.; 

 капітальний ремонт балконів – 1 об’єкт на суму – 226,8 тис. грн.; 

 капітальний ремонт вентиляційних систем – 1 об’єкт на суму –                    

178,9 тис. грн. 
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Капітальний ремонт інженерних мереж просп.Оболонський, 16-Е 
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Капітальний ремонт сходових клітин вул. Героїв Сталінграда, 37 

  
 

       Заміна вікон  вул.Рокосовського, 10 
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Капітальний ремонт покрівлі  просп. Оболонський, 33 
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За 2018 рік КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Оболонського району м.Києва» освоєно 91 млн. 808 тис. грн., що на 34% 

більше у порівняні з 2017 роком та на 160% більше у порівняні з 2016 роком.  

 

 
 

Житловий фонд району характеризується підвищеною поверховістю. В 

будинках працює 2749 ліфтів, з них понад 1600 ліфтів вже відпрацювали 

нормативний термін експлуатації і потребують заміни (модернізації). 

Бюджетом м.Києва на 2018 рік передбачено кошти для реконструкції 38 

ліфтів, в тому числі виконано проектні роботи на 27 ліфтів та проведено 

роботи по реконструкції 1 ліфта на суму 980 тис.грн., замовником зазначених 

робіт розпорядженням Київської міської державної адміністрації визначено 

комунальне підприємство міського підпорядкування «Київбудреконструкція». 

Також, проведено капітальний ремонт 11 ліфтів на суму 9 млн. 035 тис.грн., 

замовником зазначених робіт розпорядженням Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації визначено комунальне підприємство «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району міста 

Києва». 
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Житлові підприємства району також беруть 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, 



 37 

управління, та виконуючи заходи загальнодержавної Програми реформування 

ЖКГ, продовжується системна роз’яснювальна робота серед жителів щодо 

створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в 

будинках комунальної власності. У 2018 році були проведені консультації на 

тему: «Організації і проведення установчих зборів та реєстрації ОСББ», 

«Підготовка до участі у конкурсах з енергозберігаючих заходів». Проведено 

інформаційні семінари на тему: «Реалізація програми співфінансування 

реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного 

переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва 

(70/30)».  

Станом на 1 січня 2019 року в районі створено 70 ОСББ, з них 6 ОСББ 

зареєстровано у 2018 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% оплати з міського 

бюджету, 30% - ОСББ/ЖБК. В 2018 році - взяли участь у конкурсі і перемогли 

15 ЖБК і ОСББ.  

Виконано робіт на загальну суму 13 млн. 928,1 тис.грн., з них 4 млн. 396 

тис. грн. - кошти ЖБК і ОСББ, 9 млн. 532 тис.грн. – кошти бюджету міста.   

 
Участь у «Програмі співфінансування реконструкції, реставрації,  

проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна 

у багатоквартирних будинках міста Києва (70/30)» за 2018 рік 
 

Вид робіт 

Кількість 

ЖБК, які 

приймають 
участь  

Назва ОСББ/ЖБК 

Загальна 

вартість 
проекта, грн 

Фінансування 

за рахунок 

ЖБК/ОСББ, 
грн 

Фінансування 

за рахунок 
КМДА, грн 

ІТП, заміна 

модернізація 

внутрішньо-

будинкових 

мереж  

7 ОСББ "Оазис 2016", 

ОСББ "Оболонська 

домівка",                                       

ОСББ "Квазар10",                  

ОСББ "Оазис-4",           

ЖБК "Імпульс",                    

ЖБК "Економіст-72",                      

ЖБК "Печерський-11" 

6 616 373,60 2 086 589,60 4 529 784,00 

Заміна вікон 3 ЖБК "Оболонь-12",                          

ЖБК "Хімік-4",                     

ЖБК "Лепсе-3" 

988 574,00 338 336,81 650 237,19 

Утеплення 

фасаду 

5 ОСББ "Арован",                   

ОСББ "Оболонська 7я",                

ЖБК "Кристал-21",                  

ЖБК "Арсеналець-19",                    

ЖБК "Квазар-11" 

6 323 161,06 1 970 870,19 4 352 290,87 

Всього:  13 928 108,66 4 395 796,60 9 532 312,06 
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УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
 

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського 

району» корпорації «Київавтодор» (далі - КП ШЕУ) є балансоутримувачем 

132,3 км вулиць та 179,1 км тротуарів на території Оболонського району, 

загальною площею проїздів та тротуарів – 2536,6 тис.кв.м.  

За 2018 рік КП ШЕУ виконало середній ремонт вулично-дорожньої 

мережі району, а саме: 

- поточний (середній) ремонт вул. Міська в Пущі Водиці, загальною 

площею проїздів та тротуарів 6195 кв.м; 
 

 

- поточний (дрібний) ремонт, загальною площею 20,6 тис. кв.м;  
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- поточний (дрібний) ремонт по струменево-ін’єкційній технології із 

застосуванням дорожньої машини «Магнум» площею 5623 кв.м (зокрема 

відпрацьовані одні з найголовніших транспорних артерій Оболонського 

району – вул. Богатирська та просп.Бандери); 
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- виконано заливку тріщин дорожньою машиною «Крафко» - 28716 пог. м; 

 

 

- виконано ремонт оглядових колодязів 75 од., зливоприймачів 545 од. 
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Для забезпечення безпечного та безперешкодного руху учасників 

дорожнього руху було виконано:  

- на вулицях і транспортних розв’язках заміну старої, пошкодженої 

корозією колесовідбійної стрічки на нову, оцинковану, загальною 

протяжністю 2721 пог. м; 
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- на проспекті Оболонському встановлено антипаркувальні 

стовпчики в кількості 129 шт.; 

 
 

- на вул. М.Тимошенка та пл.Загороднього виконано заміну старого 

направляючого пішохідного огородження на нове, оцинковане, загальною 

довжиною 908 пог.м.; 

 
 

- для безперешкодного руху осіб з обмеженими фізичними 

можливостями виконано пониження бортового каменю з укладанням 

тактильної плитки в кількості 4 од., в тому числі на вул. Північній – 2 од., 

вул.О.Попова – 1 од., вул. Єрмака – 1 од.; 
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- влаштовано сучасні та безпечні острівці безпеки в кількості 4 од. 

за адресами: вул.Малиновського, вул.Йорданська, вул.Героїв Дніпра, вул.Зої 

Гайдай; 
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- власними силами підприємства виконано нанесення 

горизонтальної дорожньої розмітки на вулицях: Набережно Рибальській, 

просп. Бандери, Малиновського, Куренівська, Скляренка, Автозаводській та 

транспортних розв’язках: просп. Героїв Сталінграда – просп. Бандери та 

вул.Новоконстантинівська, що склало 49609,9 м повздовжньої розмітки і 

1013,57 кв.м поперечної розмітки. 

 

Також протягом року було виконано капітальний ремонт внутрішньо 

квартальних проїздів по 9 адресах, загальною площею 6056 кв.м.  
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Для покращення транспортного сполучення в районі та місті Києві в 

цілому в 2018 році продовжувались роботи з будівництва Великої окружної 

дороги та транспортної розв’язки на перетині Великої окружної дороги і 

вул.Богатирської. 

Важливою подією для розвитку вулично-дорожньої мережі району в 

2018 році стало виконання робіт з реконструкції вул. Сім’ї Кульженків. Це 

питання не вирішувалось десятки років, а на сьогодні вже відкрито рух на 

ділянці від вул. Лугової до вул. Полярної. 

В 2019 році планується виконати капітальний ремонт однієї з основних 

транспортних артерій району та міста – просп. С.Бандери.   

 

  УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

 

Оболонь із неповторними пейзажами та безліччю чудових краєвидів та 

місць для відпочинку – привабливий куточок для відпочинку киян та 

обов’язкове місце для відвідування туристами. 
 

 
 

Комфортне проживання мешканців Оболоні забезпечується завдяки  

злагодженій роботі сфери обслуговування, чіткій роботі комунальних служб. 

Оболонський район по праву вважається одним із найзеленіших у столиці. 
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Оболонь є одним із найкращих районів для комфортного проживання, 

враховуючи безліч аспектів. Тут є мальовничі береги р.Дніпро, набережна для 

активного та спокійного відпочинку, є красиві парки, озера, доглянуті зелені 

сквери та кольорові клумби. Транспортні розв’язки Оболоні своїм буйним 

яскравим квітуванням ампельних практично всесезонно (весна-пізня осінь) 

радують око перехожих та автомобілістів.  
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Головною метою діяльності Комунального підприємства по утриманню 

зелених насаджень Оболонського району (далі - КП УЗН) є утримання в 

належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж вулиць, 

проспектів, бульварів та інших зелених насаджень загального користування, 

здійснення комплексу робіт з озеленення, догляду за зеленими насадженнями 

та їх захисту на закріпленій за підприємством території. Роботи по утриманню 

зелених насаджень на територіях, підпорядкованих підприємству 

розпочинаються о 7-00 ранку. 

Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень 

Оболонського району м.Києва в 2018 році висаджено: 

- 13 687 шт. декоративно- листяних кущів;  

- 866 шт. дерев листяних та хвойних порід;  

- відновлено газонів на площі понад 10 га. 
 

На виробничій базі підприємства протягом 2018 року вирощено та 

висаджено на території району 42 види однорічних, багаторічних квітів та 

злакових трав загальною кількістю понад 800 тис.шт.   
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Догляд за зеленими насадженнями сьогодні вимагає особливої уваги та 

потребує щоденної кропіткої праці. Життя у сучасному світі постійно вимагає 

зміни та нових підходів, як, наприклад, використання сучасної паркової 

техніки у повсякденній роботі зеленого господарства. Її висока продуктивність 

праці, крім комфорту у використанні дає можливість збереження людського 

ресурсу, значної економії часу  та збільшення якості виконаних робіт. 

 

 

Візитівкою нашого району у сфері озеленення є комплексний підхід до 

утримання об’єктів благоустрою. 
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За 2018 рік силами підприємства проведено комплексний ремонт скверів 

на території району. Так, по об’єкту «Сквер між буд.№58 по просп.Героїв 

Сталінграда та буд.№31 по вул.Прирічна» завершені роботи з влаштування 

двох дитячих майданчиків з штучним покриттям, облаштовано вхідну групу з 

встановленням інсталяції «Я люблю Оболонь».  
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Завершено роботи з тематичного оформлення скверу  

по вул. Героїв Дніпра, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 22-А. 
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Продовжено виконання робіт з капітального ремонту парку культури та 

відпочинку «Пуща-Водиця». Облаштовано доріжки, декоративні містки, 

встановлені сучасні стилізовані лави та урни. 
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У 2018 році виконані роботи з створення паркової зони парку «Наталка» 

в бік Північного Мосту.  

 
 

Створені нові майданчики для активного дозвілля – волейбольний та 

баскетбольний, продовжено із центральної частини парку доріжки із Фем-

покриття, влаштовані подвійні сходи з дизайнерським рішенням у вигляді 

вертикальної клумби з додаванням каменю. Зведена велична альтанка, 

створені квіткові клумби, висаджені різноманітні види квітів, дерев та кущів, 

зокрема, рідкісних цінних порід, встановлені зручні лави для відпочинку, 

декоративні урни з попільничками. Роботи з благоустрою території тривають.  
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Продовжується реконструкція парку «Наталка» в напрямку Алеї Муз.  

 

 

Влаштовано доріжки із ФЕМ-покриття, виконано оздоблення вхідної 

групи, встановлено декоративні перголи, проведені роботи з обладнання 

пандусів та східців, створено декоративний «живий» лабіринт із бірючини, 

передбачено встановлення надсучасного дитячого майданчика для фізичного, 

психологічного та інтелектуального розвитку дітей, зони для відпочинку 

молоді та додаткової спортивної зони з біговою доріжкою та спортивними 

майданчиками.  
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На загальній території паркової зони проведені роботи з комплексного 

озеленення: висаджені рідкісні високодекоративні породи дерев та кущів 

(ліквідамбар, магнолія, клен червоний, сакура, катальпа, яблуні), різноманітні 

види хвойних дерев (сосна, ялина, псевдотсуга), висаджено кущі листяних та 

хвойних порід.  

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Оболонського району м.Києва для створення новорічної різдвяної атмосфери 

виконало роботи з тематичного оздоблення території паркової зони із 

використанням ілюмінації та штучної декоративної хвої, створено святкову 

новорічну фото-зону (казковий будиночок, сани, оздоблення ялинки тощо). 
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Новорічне оформлення парку 
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Також, підприємство приймає участь у створенні квіткових композицій 

під час проведення міських виставок квітів, організовує проведення районних 

толок та приєднується до проведення громадських ініціатив з благоустрою 

Оболонського району.  
 

 
 

ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ ВІДДІЛОМ З ПИТАНЬ МАЙНА 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ВІЛЬНИХ 

НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ В ОРЕНДУ ТА НАДХОДЖЕННЯ 

КОШТІВ ЗА ОРЕНДУ ДО БЮДЖЕТУ 

 

Станом на 01.01.2019 загальна площа нерухомого майна комунальної 

власності, яка перебуває в орендному користуванні, становить 62,61 тис. кв. м.  

З метою забезпечення передачі вільних нежитлових приміщень в оренду 

та подальшого отримання коштів за оренду, здійснюються наступні заходи:  

-  на інтернет-порталі Київської міської влади та на сайті Оболонської  

районної в місті Києві державної адміністрації оприлюднюється перелік 
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вільних нежитлових приміщень, які можуть бути передані в орендне 

користування; 

- на підставі звернень ініціаторів оренди в газеті «Хрещатик» 

оприлюднюються оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що 

належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, які 

передані до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації.  

Так за звітний період в газеті «Хрещатик» оприлюднено 7 оголошень 

про намір передати в оренду 43 об’єкти. Результати вивчення попиту та 

пропозиції щодо укладання договору по зазначених об’єктах направлені на 

розгляд постійної комісії Київради з питань власності.  

По діючих договорах оренди відділом з питань майна комунальної 

власності  Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 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.  

Станом на 01.01.2019 заборгованість з орендної плати становить 

1037,8 тис. грн, що на 444,97 тис. грн менше порівняно з відповідним 

періодом минулого року. Балансоутримувачами комунального майна на 

постійній основі проводиться претензійно-позовна робота з орендарями, які 

порушують істотні умови договорів оренди, зокрема у разі несплати 

орендарями орендної плати у визначений законом термін, надсилаються 

листи-попередження та претензії. 
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За 2018 рік отримано 17417,93 тис. грн орендної плати, що становить 

більше 100% від нарахованої. Також слід зазначити, що отримана орендна 

плата на 4911,34 тис. грн більше у порівнянні з 2017 роком, що вказує на 
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позитивну динаміку та постійну роботу з орендарями в частині відповідних 

нарахувань та вчасної сплати. 
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Отримано орендної плати в порівнянні з попередніми 
роками (тис.грн)

 
 

З метою актуалізації даних та захисту майнових прав об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

на виконання програми «Управління об’єктами комунальної власності 

територіальної громади міста Києва на 2016-2018 роки», затвердженої 

Рішенням Київської міської ради від 23 лютого 2018 року № 951/1955, 

підприємствами-балансоутримувачами проводиться замовлення технічних 

паспортів на об’єкти комунальної власності для подальшого здійснення 

заходів щодо державної реєстрації прав на об’єкти комунальної власності за 

територіальною громадою міста Києва та отримання витягів з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. 

За  2018 рік здійснено реєстрацію 193 об’єктів нерухомого майна з 441, 

що складає 43,8% від сумарної кількості об’єктів, які підлягають реєстрації.   

Відповідно до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2018 року               

№ 21/4085 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 квітня 

2015 року № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва», у зв’язку зі зміною Методики 

розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке 

передається в оренду, Оболонською районною в місті Києві державною 

адміністрацією, як Орендодавцем, здійснюються організаційно-правові заходи 

щодо приведення орендних ставок, по діючих договорах оренди, у 

відповідність до чинного законодавства.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ДЕРЖАВНИХ 

ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РАЙОНУ В 

МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

Виконання бюджету міста Києва та Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва за 2018 рік в частині освоєння коштів по галузі «Освіта» 
 

Асигнування на виконання Програми економічного і соціального розвитку  

м. Києва по галузі «Освіта» 

 
 

Кошторисом доходів та видатків по галузі «Освіта» на 2018 рік 

передбачено кошти у розмірі  146517,96 тис. грн., що на 16,78 % більше, ніж у 

2017 році, та на 50,30 % більше, ніж у 2016 році.     

 Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва в 2018 році 

на капітальні ремонти закладів освіти  виділено фінансування в розмірі 

47 094,00 тис. грн. 

В порівнянні з минулими роками фінансування збільшено. 

Згідно із комплексною програмою «Освіта Києва 2016-2018 рр.» у Києві 

виконуються 13 програм:  

1. «Заміна вікон». Програмою передбачено заміна вікон у 22 

закладах на суму - 15473,27 тис.грн., з них 15449,78 тис.грн. - освоєно в 2018 р.:  

ЗДО №№ 52,448,578,580,608,636,660,665,804; 

ЗЗСО №№ 14,29,170,194,210,226,231,245, “Оболонь”, “Потенціал”; 

ШДС “Перша Ластівка”, “Турбота”, санаторній школі-інтернаті № 22.  
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2. «Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період» передбачає -  

ремонт інженерних мереж, благоустрій території, ремонт фасадів; 

заплановано на 31127,85 тис. грн., з них освоєно 30840,63 тис.грн. 

3. «Підготовка до нового 2018-2019 навчального року» передбачає 

- ремонт місць загального користування, ремонт огорожі, ремонт пральні,  

ремонт їдалень,  ремонт харчоблоків,  ремонт вхідних груп та  ремонт 

приміщень; заплановано на 47094,00 тис. грн., з них освоєно 46102,73 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Відновлення груп в закладах дошкільної освіти». Програмою 

передбачено відновлення груп у 6 закладах дошкільної освіти – ЗДО №№ 613, 

614, 664, 665, 663, 668 - на суму 3608,70 тис. грн., з них 3600,05 тис.грн. 

освоєно за 2018 рік. 

 
5. «Дріб’язок на побутові потреби». Програмою передбачено  

10 461,24 тис. грн., з них 10336,73 тис.грн. освоєно за 2018 рік. 

6. «Капітальний ремонт спортивних залів з допоміжними 

приміщеннями». Програмою передбачено у 6 закладах - ЗДО №573 та ЗЗСО 

№№16, 211, 232, «Оболонь» і  ШДС Турботі - на суму 5654,20 тис. грн., з них 

5640,05 тис.грн. освоєно за 2018 рік. 

А також шість нових: 

7. «Протипожежні заходи». Доведено кошторисом видатків на 2018 

рік 15450,49 тис.грн., з  них 15168,54 тис.грн. освоєно за 2018 рік. 

Управління освіти уклало договір на встановлення пожежної 

сигналізації у 15 закладах освіти на суму 11962,5 тис.грн.: 

ЗДО №№49, 135, 190, 280, 531, 581; 

ЗЗСО №№ 210, 216, 232, 256, 298 та Потенціал; 

школи-інтернати № 4 та № 21; 

ЦТДЮ 
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8. «Новий освітній простір». Передбачено програмою 19856,23 

тис.грн., 19840,82 тис.грн. з яких освоєно за 2018 рік. 

Закуплено: меблі (парти), дидактичні матеріали, комп’ютерне 

обладнання, в т.ч. багатофункціональний пристрій, ноутбуки, мультимедійні 

комплекси (інтерактивна дошка + проектор), інше. 

 

До нового 2018-2019 навчального року для Нової Української Школи 

(НУШ) всім необхідним забезпечені 123 класи. 

 

9. «Капітальний ремонт ігрових майданчиків у закладах 

дошкільної освіти». Передбачено програмою ремонт тіньових навісів та 

ігрових майданчиків у 5 закладах - ЗДО №№49, 190, 321, 523, 665 - на суму 

2347,90 тис.грн., з них 2299,32 тис. грн. освоєно за 2018 рік. 
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10. «Забезпечення архітектурної доступності до навчальних 

закладів м.Києва». Програмою передбачено створення безбар’єрного 

середовища  у 8 закладах - ЗДО № 605, ЗЗСО №№9, 143, 210, 231, санаторній 

школі-інтернаті №22 та ЦДТЮ і ДОЕЦ - на суму 2515,38 тис. грн., з них 

2502,67 тис.грн. освоєно в 2018 році. 
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Освоєння коштів за програмами по галузі «Освіта» в Оболонському районі 

Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
% освоєння

Разом по програмам 146 517,96 68 124,63 78 393,33 144 712,39 66 723,97 77 988,42 99%

Підготовка до нового навчального року 47 094,00 23 416,64 23 677,36 46 102,73 22 706,63 23 396,10 98%

Капітальний ремонт приміщень, харчоблоків, вхідних 

груп, тіньвих навісів, ремонт місць загального 

користувагння та інше

47 094,00 23 416,64 23 677,36 46 102,73 22 706,63 23 396,10 98%

Підготовка до осінньо-зимового періоду 31 127,85 16 045,23 15 082,62 30 840,63 15 772,57 15 068,06 99%

 капітальний ремонт фасадів, капітальний ремонт 

покрівель, обслуговування МІТП, капітальний ремонт 

ЦО, ХВП, ГВП, ремонт теплових пунктів та інше

31 127,85 16 045,23 15 082,62 30 840,63 15 772,57 15 068,06 99%

Загальний фонд : 28 662,76 28 662,76 0,00 28 244,77 28 244,77 0,00 99%

Новий освітній простір                                                                  

(за рахунок коштів місцевого бюджету)
2 751,03 2 751,03 2 739,50 2 739,50 100%

Дріб'язок 10 461,24 10 461,24 10 336,73 10 336,73 99%

Протипожежні заходи 15 450,49 15 450,49 15 168,54 15 168,54 98%

Спецільний фонд, в т.ч.: 39 633,35 0,00 39 633,35 39 524,26 0,00 39 524,26 100%

 придбання основних засобів всього з них: 10 033,90 0,00 10 033,90 10 032,38 0,00 10 032,38 100%

Новий освітній простір                                                                      

(за рахунок коштів місцевого бюджету)
10 033,90 10 033,90 10 032,38 10 032,38 100%

Придбання орг.техніки (комп’ютери) 0,00 0,00

Створення профільних STEM та STEAM - центрів при 

спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіям, 

позашкільних закладах освіти

0,00 0,00

Придбання ігрових майданчиків у ЗДО 0,00 0,00

 капітальний ремонт всього з них: 29 599,45 0,00 29 599,45 29 491,88 0,00 29 491,88 100%

Забезпечення архітектурної доступності до 

навчальних закладів м. Києва
2 515,38 2 515,38 2 502,67 2 502,67 99%

Капітальний ремонт ігрових майданчиків у ЗДО 2 347,90 2 347,90 2 299,32 2 299,32 98%

Капітальний ремонт спортивних залів з допоміжними 

приміщеннями
5 654,20 5 654,20 5 640,05 5 640,05 100%

Відновлення груп у ДНЗ 3 608,70 3 608,70 3 600,05 3 600,05 100%

Заміна вікон 15 473,27 15 473,27 15 449,78 15 449,78 100%

Новий освітній простір                                                                      

(за рахунок коштів державного бюджету)
7 071,30 4 604,40 2 466,90 7 068,94 4 602,04 2 466,90 100%

Інформація щодо освоєння коштів по програмам по галузі  "Освіта" на 01.01.19р.

по Оболонському району 

Вид робіт

План на 2018 рік, тис.грн. Касові видатки станом на 01.01.2019 року, тис.грн.

 
 

 

 

Програмою в частині капіталовкладень передбачено асигнування на 

2018 рік – 11767,30 тис.грн. на реконструкцію закладів освіти. Виконано робіт 

на суму 11767,16 тис. грн., що складає 100 % від запланованого. 
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Виконання робіт з реконструкції закладів освіти 

 
Вид робіт План 

сума, 

тис. 

грн. 

Підрядна організація Сума 

договору, 

тис. грн. 

Перераховано  Залишок  

за 

договором 

% 

освоєння 

Реконструкція 

гімн.-інтернату 

№299  

5099,10 ТОВ «Армабуд» ЛТД 

КП «Оболоньінвестбуд» 

4970,24 

129,0 

4970,04 

129,0 

0,20 

0,0 

100,0 

Реконструкція 
ДНЗ №260 

4521,70 ДП ТОВ «РІФ К «РІФ» 
КП «Оболоньінвестбуд» 

4495,00 
26,5 

4495,00 
26,5 

0,0 
0,0 

100,0 

Реконструкція 

ДНЗ №436 + 

Проектні 

роботи 

2146,50 ТОВ «ЛУМІНА ГРУП» 

ТОВ «ЛУМІНА ГРУП» 

КП Оболоньінвестбуд» 

646,42 

1400,0 

100,0 

646,42 

1400,0 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100,0 

Всього  11767,3  11767,16 11766,96 0,20 100,0 

 

Дошкільна освіта 
 

На забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей дошкільного 

віку та реалізацію поставлених завдань спрямована діяльність мережі 

дошкільних закладів району, яка становить 72 заклади, із них 57 дошкільних 

навчальних закладів комунальної форми власності, 3 – відомчі, 8 приватних, 2 

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

«Перша ластівка». У зазначених закладах навчається та виховується 11406 

дітей дошкільного віку. Прийом дітей та комплектація груп проводиться 

відповідно до електронної реєстрації. Позачергово в заклади дошкільної  

освіти (далі – ЗДО) приймалися діти, які мають пільги відповідно до чинного 

законодавства. Усі ЗДО укомплектовані відповідно до віку дітей. На 100 

місцях у ЗДО комунальної власності знаходиться 110 дітей.  

З урахуванням фактичного стану здоров’я дітей, збережена та 

удосконалена мережа ЗДО компенсуючого типу (спеціальні, санаторні), де 

навчаються та отримують необхідну реабілітаційно-корекційну допомогу 1448 

дітей, що становить 14% від загальної кількості дітей в ЗДО комунальної 

власності (10389 дітей), які одночасно мають можливість покращити стан 

здоров’я та повністю або частково відновити порушення в розумовому та (або) 

фізичному розвитку: 

- у ЗДО № 662 функціонує 2 інклюзивні групи для дітей з синдромом 

Дауна; 

- у ЗДО № 291 – 5 інклюзивних гру для дітей з аутичним спектром 

порушень; 

- у ЗДО «Центр розвитку дитини «Я + сім’я» навчаються та 

виховуються діти з різними особливими потребами на 

короткотривалому перебуванні до 4 годин; 

- у ЗДО № 590 функціонує 2 групи з короткотривалим перебуванням 

для дітей з тяжкими хворобами опорно-рухового апарату; 

- у ЗДО № 49 – 2 групи для дітей з тяжкими хворобами порушення 

зору; 
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- у ЗДО № 602 функціонує 10 інклюзивних груп для дітей з 

порушенням зору; 

- у ЗДО № 280 функціонує 8 інклюзивних груп та 2 спеціальні групи 

для дітей із затримкою психічного розвитку. 

В спеціальних, інклюзивних групах з дітьми працюють спеціалісти: 

вчитель-дифектолог, вчитель-логопед, сурдопедагог, психолог – асистент 

вчителя, які супроводжують дітей з особливими потребами.  

З метою збільшення місць у функціонуючих закладах дошкільної освіти 

звільняються приміщення від орендарів та проводиться ремонт аварійних 

приміщень.  

Станом на 01.09.2018 відновлено роботу 15 груп працюючих ЗДО: №602 

– 3 групи, ЗДО № 660 – 1 група, ЗДО № 598 – 5 груп, ЗДО № 613 – 1 група, 

ЗДО № 614 – 1 група, ЗДО № 664 – 1 група, ЗДО № 580 – 1 група, ЗДО № 665 

– 2 групи. Всього на 300 місць. Відновив роботу ЗДО № 260 після 

реконструкції. Продовжується капітальних ремонт ЗДО № 436 та ЗДО № 661, 

реконструкція ЗДО № 593 (вул. Макіївська, 9). 
 

 
 

Загальна середня освіта 
 

  Протягом 2018 року мережа закладів загальної середньої освіти району 

збільшилась на 4 заклади. В районі функціонує 53 заклади:  

- 17 – загальноосвітніх навчальних закладів, 

- 10 – спеціалізованих шкіл,  

- 3 – початкові школи,  

- 3 – школи-дитячий садок,  

- 7 – навчально-виховних комплексів, 

- 2 – школи-інтернати,  

- 2 – спеціальні інтернати, 

- 9 – приватних шкіл.  

На 01.09.2018 року у закладах загальної середньої освіти комунальної 

форми власності здобувають освіту 29616 учнів та 1191 учень в приватних 

закладах освіти. Середня наповнюваність класів у закладах загальної 

середньої освіти 27,1; кількість класів – 1145 у комунальних закладах та 107 у 

приватних. Кількість першокласників у 2018 році – 3344 учні у комунальних 

закладах та 218 учнів у приватних. 
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 Також створені умови для забезпечення освітніх потреб внутрішньо-

переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції. Так, в закладах загальної середньої 

освіти району навчаються 70 дітей з АР Крим, 485 з Донецької обл., 246 дітей 

з Луганської області. В спеціалізованій школі № 210 запроваджено 

дистанційне навчання для дітей, які залишилися в зоні проведення 

антитерористичної операції.  

Визначено базовими заклади загальної середньої освіти для 

проходження річного оцінювання навчальних досягнень та державної 

підсумкової атестації екстернів школу ІІ-ІІІ ступенів №328 Оболонського 

району м. Києва, Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська 

загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ступенів «Британська міжнародна школа 

– Київ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна Французька 

Школа», Спеціалізовану школу №210 Оболонського району м. Києва, школу І 

ступеня №326 Оболонського району м. Києва.  

За результатами навчання золотими медалями нагороджено 108 

випускників, а срібними 46 учнів. 
 

Позашкільна освіта 
 

Серед пріоритетних напрямків державної політики щодо розвитку освіти 

важливого значення надається позашкільній освіті як дієвому важелю 

соціального виховання та реформування життєвої компетенції молоді. У 

системі освіти Оболонського району 10 комунальних позашкільних закладів 

освіти: 6 комплексних та 4 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких 

навчається понад 12733 дитини, що складає 43% від загальної кількості дітей 

шкільного віку. Діюча мережа позашкільних закладів освіти надає переважно 

безкоштовні послуги, створює додаткові можливості для духовного, 

інтелектуального, фізичного розвитку дітей та підлітків, здійснює соціальні 

функції стосовно забезпечення змістовного дозвілля молоді, навчає учнів за 

дослідницько-експериментальним, художньо-естетичним, еколого-

натуралістичним, туристсько-краєзнавчим, науково-технічним і спортивними 

напрямками.  

Робота цих закладів організовується відповідно до індивідуальних 

можливостей, інтересів, здібностей вихованців і здійснюється за різними 

напрямами позашкільної освіти. Педагогічні колективи позашкільних закладів 

та тренерсько-викладацький склад Дитячо-юнацьких шкіл приділяє належну 

увагу реалізації державних освітніх програм щодо розвитку позашкільної 

освіти. Так, кількість заходів, проведених позашкільними закладами освіти 

(експедиції, збори, змагання, зльоти, походи, конференції, конкурси, турніри, 

концерти та інших, передбачених статутом закладу) – 434, залучено 19820 

вихованців. Реформування позашкільної освіти і виховання у 2018 році 

здійснювалося шляхом:  

- оптимізації мережі незалежно від форм власності; 

- якісного оновлення змісту, принципів, форм, методів та напрямів 

діяльності; 
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- підвищення ролі суспільних інституцій, батьків, громадськості, 

забезпечення державної підтримки; 

- науково-методичного забезпечення діяльності закладів освіти. 

 

Патріотичне виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших 

пріоритетів гуманітарної політики в Україні, важливою складовою 

національної безпеки України. В умовах сьогодення на перший план виходить 

проблема відродження національної системи освіти як передумови виховання 

нового покоління українців. Головна мета системи освіти Оболоні – створити 

умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина 

України, формувати покоління, здатне навчатись впродовж всього життя, 

створювати і розвивати цінності громадського суспільства. Впроваджена 

система національно-патріотичного виховання в Оболонському районі 

реалізується єдиним комплексом цілеспрямованої дії закладів дошкільної 

освіти, закладів загальної середньої освіти, ліцеїв, гімназій, позашкільних 

установ, громадських організацій, родин, органів державної влади, інших 

соціальних інститутів, діяльність яких направлена на формування у молодого 

покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до 

Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання 

громадського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, 

цілісності, незалежності України, сприяння становленню її правової, 

демократичної, соціальної держави. Яскравою інноваційною формою 

патріотичного виховання в Оболонському районі є співпраця з дитячим 

телебаченням Веселка-ТВ, актори у відеокліпах є вихованцями закладів освіти 

району, а також на сьогодні майже кожна школа має авторські відеороботи та 

патріотичну тему. У центрі виховної системи кожного закладу освіти лежить 

виховання засобами історії, тобто реальними подіями, фактами про 

виникнення, становлення і розвиток свого народу, нації. 

Протягом 2017-2018 років спільними зусиллями провели безліч 

неоціненних патріотичних акцій, флешмобів, патріотичних уроків, 

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

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

оцінені як високоефективні, адже були досягнуті виховні завдання визначені у 

відповідності до Указу Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580 «Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 

роки», постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 845 

«Про деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання». 
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Участь у міських, Всеукраїнських та міжнародних заходах  

учнів закладів загальної середньої освіти Оболонського району м. Києва  

 

 
 

З метою створення умов для здобуття позашкільної освіти дітьми та 

учнівською молоддю на базі закладів загальної середньої освіти  

Оболонського району функціонує  334 гуртки  та секції з  різних  видів, в яких 

зайнято 76% учнів.  

Інклюзивна освіта 

В Оболонському районі у 2018 навчальному році функціонують такі 

заклади освіти з інклюзивним навчанням та вихованням дітей з особливими 

освітніми потребами: заклади загальної середньої освіти №№ 168, 231, 233, 

226, 29,9, 240, ШДС Турбота, 256, 14, 232, 216, НВК Потенціал; заклади 

дошкільної освіти №№ 291, 602, 662, 280. У наступному навчальному році 

планується суттєве розширення мережі закладів освіти з інклюзивним 

навчанням та вихованням у зв’язку з реалізацією права дітей з особливими 

освітніми потребам на освіту за місцем проживання. 

Діти, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заняття, навчаються 

за індивідуальною формою навчання – 280 учнів. У школах-інтернатах №№ 4, 

21, 22, 25 Оболонського району створено всі необхідні умови для навчання, 

виховання та розвитку для дітей з особливими освітніми потребами.  

 

Реалізація державних та міських програм в закладах освіти району 
 

В Оболонському районі в освітній простір закладів освіти 

впроваджується 25 науково-дослідницьких педагогічних експериментів 

всеукраїнського та регіонального рівнів. З них 17 ЗЗСО, 5 ЗДО та Науково-

методичний центр управління освіти впроваджують дослідно-

експериментальну роботу всеукраїнського рівня та 12 ЗЗСО - регіонального 

рівня. 
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Протягом 2018 року були проведені І– ІV етапи Всеукраїнських та 

Київських міських учнівських олімпіад з навчальних предметів, у яких брали 

участь більше 10000 учнів. 

У ІІІ етапі олімпіад учні району отримали 268 дипломи різного ґатунку. 
 

 
 

Найбільшу кількість переможців підготували вчителі: 

- НВК № 143 –  53 учні;  

- СШ № 252 імені В.Симоненка – 30 учнів; 

- НВК № 157 – 29 учнів; 

- СШ № 194 «Перспектива» - 28 учні; 
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Переможцями ІV етапу стали учні:  

- з екології Диплом ІІІ ступеня отримала Покотило Марія, учениця 10 

класу НВК № 157;  

- з німецької мови Диплом І ступеня отримала Дмитрик Марина, 

учениця 10 класу СШ № 239; 

Диплом ІІ ступеня отримали Візерська Олена, учениця 11 класу СШ № 

14 та Ревенко Марія, учениця 10 класу СШ № 239; 

- з інформатики Диплом ІІІ ступеня виборов Грицюк Олександр, 

учень 11 класу СШ № 194 «Перспектива»; 

- з трудового навчання Диплом ІІІ ступеня – Мазніченко Юрій, учень 

9 класу школи № 225; 

- з французької мови Диплом ІІ ступеня  -Рімарчук Олександра, 

учениця 8 класу НВК № 20. 

У 2018 р. в I (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту взяли 

участь 255 учнів із 13 закладів освіти. Переможцями ІІ (міського) етапу 

конкурсу стали 51 учень.  

Соловйова Вікторія - учениця 11 класу СШ № 239 стала переможцем ІІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН. Вікторія отримала стипендію німецької служби академічних 

обмінів (DAAD). В рамках цієї програми вона отримає повний курс навчання в 

німецькому ВНЗ, а також щомісячну стипендію DAAD. 
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У 2018 році з чотирьох номінацій двоє вчителів стали переможцями на ІІ 

(міському) етапі конкурсу: Ковальчук Н.П. (НВК № 143) – номінація 

«Українська мова та література» та Ткачук О.І. (СШ № 239) – номінація 

«Німецька мова». А вчитель фізичної культури СШ № 216 - Лазебний-

Чоловський Д.М. у номінації «Фізична культура» став переможцем ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018». 
 

 
 

 

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 двадцятип’ятиметрові 

криті басейни, а також 219 спортивних майданчиків за місцем проживання 

населення та загальноосвітніх навчальних закладів. 

У районі діють 10 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  

Загальна кількість осіб, що займається у фізкультурно-оздоровчих 

закладах, складає  43 987 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 44 види спорту. 

У 2018 році проведено 34 спортивно-масових заходів згідно з 

Календарним планом спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів в 

Оболонському районі міста Києва. 
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На проведення даних заходів з Міської комплексної цільової програми 

«Молодь та спорт столиці» на 2016 – 2018 роки» у 2018 році було виділено 

450,0 тис. гривень. 

Серед проведених заходів є найбільш масові та визначні за рівнем 

представництва та кількістю учасників. 

Так, протягом 2018 року проходили Осінній і весняний турніри з 

футболу серед дитячо-юнацьких та молодіжних дворових команд за місцем 

проживання «Ліга дворового футболу». Ігри турнірів традиційно проходять 

вже майже 8 років поспіль щосуботи на спортивних майданчиках району. 

Кількість учасників помітно зростає рік від року. Змагання набули 

популярності серед дітей та молоді не тільки в Оболонському району, але і в 

інших районах, і на міському рівні.  

 
 

25 – 27  травня 2018 року проходив V відкритий  чемпіонат з художньої 

гімнастики Оболонського району м. Києва «Kiev Spring Cup – 2018», справжнє 

свято краси, грації і спорту. 

Організатори заходу Оболонська районна в місті Києві державна 

адміністрація та Дитячо-юнацька спортивна школа № 13 Оболонського району 

м. Києва. 

У змаганнях турніру взяли 270 учасниць, які у складі команд 

представляли спортивні школи і клуби міст та областей України, міста Києва, 

і, зокрема, команди гостей із зарубіжжя Польщі та Єгипту. 
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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». З 2014  

року ця Спартакіада є одним з наймасовіших заходів. У Спартакіаді 2018 року 

взяли участь понад 1700 щколярів, які представляли команди 32 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

Учасники змагалися в усіх видах програми заходу: з футзалу, баскетболу 

3х3, волейболу, настільного тенісу, шахів, шашок, у легкоатлетичному 

багатоборстві та легкоатлетичної естафеті. 
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У серпні 2018 року в актовій залі Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації пройшов ХVІІ Міжнародний шаховий фестиваль 

«Кубок Незалежності, Оболонь – 2018».  

 У Фестивалі 2018 року взяли участь 809 шахістів віком від 6 до 83 років, 

які виступили у дев’яти турнірах Фестивалю і представляли шахові клуби 

Турції. Австрії, Франції, Іспанії, Молдови, Білорусії, міст та областей України 

та м. Києва.  
 

  
 

 
У вересні 2018 року традиційно проводився ХХХVІ Туристичний 

спортивно-краєзнавчий зліт учнівської молоді Оболонського району                                   

м. Києва.  

Загальна кількість учасників змагань заходу склала 450 осіб. 
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З метою залучити до занять фізичною культурою і спортом 

наймолодших громадян країни, та сприяти гармонійному формуванню в них 

людської особистості вже майже с перших кроків життя, поширюючи серед 

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

сімейних та духовних цінностей вже вдруге від заснування у 2018 році,   

проведено спортивні змагання серед команд дошкільних навчальних закладів 

Оболонського району міста Києва «Ми – чемпіони». В 2018 році майже вдвічі 

збільшилась кількість учасників змагань, дітей віком від 5 до 6 років: 320 

малюків представляли команди 40 дошкільних дитячих закладів Оболонського 

району м. Києва. 
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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 

районна в місті Києві державна адміністрація та Всеукраїнська громадська 

організація «Асоціація ветеранів баскетболу» за сприяння та підтримки 

Державного університету інфраструктури і технологій. У турнірі взяли участь 

13 команд ветеранів баскетболу, це 130 учасників, у тому числі 4 команди 

жінок, які представляли спортивні клуби ветеранів баскетболу міст та 

областей України, м. Києва. У турнірі взяли участь зарубіжні гості – команди 

ветеранів баскетболу з Молдови.  

 

 
 

 
 

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. Цей турнір с успіхом проводиться сім років поспіль від 

дати заснування, і набув популярності не тільки на вітчизняних теренах, але й 

в країнах європейської спільноти і в країнах Близького Сходу. 

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

років, і старші), які представляли клуби міст та областей України.  
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В грудні в актовій залі Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації відбулось урочисте нагородження переможців та призерів 

Чемпіонату міста Києва з футболу сезону 2018. Чемпіоном і володарем 

золотого Кубку «Переможець клубної першості міста Києва» сезону 2018 

стала Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу 

«Зміна» Оболонського району м. Києва. 
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Особлива увага приділяється військово-патріотичному вихованню 

допризовної молоді, підготовці її до військової служби у лавах ВСУ та 

готовності до захисту Вітчизни. Вже тринадцять років поспіль проводиться 

військово-спортивна гра «Патріот» на базі військової частини 3027 

Національної гвардії України. Гру «Патріот» було започатковано за ініціативи 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та Військового 

Комісаріату Оболонського району м. Києва з метою поширення пропаганди 

здорового способу життя, формування у молоді патріотичної свідомості, 

національної гідності, готовності до виконання громадянського обов’язку 

щодо захисту національних інтересів України. 

У 2018 році у військово-спортивній грі «Патріот» взяли участь 130 

учнів, які представляли команди навчальних закладів Оболонського району 

міста Києва. 

 
 

   
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

Оболонська районна в місті державна адміністрація 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 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. 
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На виконання Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік 

особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або 

району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509, проводиться робота щодо 

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

25 тис.173 особи. 

В Оболонському районі на обліку в управлінні праці та соціального 

захисту населення перебувають майже 14 тисяч мешканців-одержувачів 

державних допомог та компенсацій, призначення та нарахування яких 

здійснюється вчасно. 

З 1 вересня 2018 року в управлінні праці та соціального захисту 

населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

розпочато видачу одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 512 

«Про Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні 

дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». «Пакунок 

малюка» являє собою набір з двадцяти п’яти необхідних речей для перших 

місяців життя малюка. До нього входить одяг та інші важливі речі для дитини 

(підгузки, пелюшки, матрац, рушник, термометри для тіла і води та інше). 

Крім того, «пакунок малюка» містить інформаційні матеріали, які допоможуть 

батькам у питаннях кращого догляду за дитиною.  

 
Пакунок малюка 

 

Право на отримання допомоги «пакунок малюка» мають громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах 

проживають на території України і народили живо народжену дитину. 

Управління праці та соціального захисту населення Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації забезпечило одноразовою 

натуральною допомоги «пакунок малюка» 552 породіллі, та направило за 

територіальною належністю 389 заяв матерів батьків, родичів або патронатних 

вихователів новонародженої дитини про видачу «пакунків малюка» за місцем 

фактичного проживання. 
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В Оболонському районі управлінням праці та соціального захисту 

населення здійснюється забезпечення обслуговування інвалідів, ветеранів 

війни, праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, жертв 

нацистських переслідувань, учасників АТО/ООС (Організація Об’єднаних 

Сил) та інших осіб пільгових категорій. 

В 2018 році прийнято 60 заяв на оформлення щомісячної адресної 

матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей 

загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції, 

членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули 

(померли) чи пропали безвісті на території Республіки Афганістан. 

На виконання завдань Уряду в Оболонському районі на професійну 

адаптацію було направлено 101 учасника АТО/ООС (Організація Об’єднаних 

Сил), а також пройшли психологічну реабілітацію 35 учасників АТО/ООС 

(Організація Об’єднаних Сил). 

Направлено на оздоровлення дітей загиблих (померлих) киян - учасників 

антитерористичної операції (учасників відсічі збройної агресії), віком до 18 

років – 7 дітей з 5 сімей, а також оздоровлена 171 - дитина киян - учасників 

антитерористичної операції (учасників відсічі збройної агресії) віком до 14 

років. Також на оздоровлення та відпочинок в дитячі центри «Міжнародний 

дитячий центр «Артек», та «Український дитячий центр «Молода гвардія» 

направлено 51 дитину. 

В 2018 році в Оболонському районі направлено на санаторно-курортне 

лікування 45 осіб (з них – 42 особи учасників бойових дій з числа АТО/ООС, 1 

особу учасника війни, 2 особи постраждалі учасники Революції Гідності).  

За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів оздоровлено 1099 

осіб пільгових категорій громадян, з них 510 осіб з інвалідністю, 325 осіб 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 264 ветерана праці та 

війни. 

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

в 2018 році видано 303272 одиниць засобів особистої гігієни та 527 

направлень на забезпечення ортопедичним взуттям та ортопедичними 

устілками. 

В 2018 році до управління праці та соціального захисту населення 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації звернулось 1267 

осіб щодо замовлення для інвалідів, дітей – інвалідів 6086 (одиниць) 

технічних та інших засобів реабілітації (крісла колісні, система ортезів, 

протези молочної залози, протези верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичне 

взуття). 

Видано 32 направлення на Центральну транспортну МСЕК для 

визначення медичних показань для отримання автомобілів чи колясок з 

електроприводом. 

Одним із особливо важливих напрямків соціального захисту є програма, 

яку було створено для надання допомоги малозабезпеченим родинам в оплаті 
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житлово-комунальних послуг. В 2018 році призначено житлових субсидій 15 

тис. 561 домогосподарству. 

В Оболонському районі міста Києва працює Комісія з питань 

призначення виплат грошової компенсації членам сімей загиблих, осіб з 

інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України. Рішенням Комісії 34 особам 

призначено грошову компенсацію за належні для отримання жилі 

приміщення. За призначену грошову компенсацію 5 осіб в 2018 році придбали 

житло.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 

№565 «Про затвердження порядку проведення безоплатного капітального 

ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку 

пільгу», а також першочергового поточного ремонту житлових будинків і 

квартир осіб, які мають на це право у 2018 році 17 інвалідам війни проведено 

безоплатний капітальний ремонт квартир профінансовано на суму 2215,9 тис.грн. 
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Управління праці та соціального захисту населення, Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оболонського району є 

виконавцями міських цільових програм: 

- «Турбота. Назустріч киянам на 2016-2018 роки», на виконання якої 

кошторисом та планом асигнувань в 2018 році затверджено 3 млн.714,7 тис. 

грн. 

- «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки», на виконання якої 

кошторисом та планом асигнувань в 2018 році затверджено 510,0 тис. грн.  
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Виконання міських цільових програм в Оболонському районі 
 

Назва 

програми 

Назва заходу програми План  

на 2018 рік 

(тис.грн.) 

Факт 

за 2018 рік 

(тис.грн.) 

Кількість 

користувачів, 

одержувачів 

 

 

«Турбота. 

Назустріч 

киянам» 

Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

малозабезпеченим верствам 

населення та киянам, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах 

1521,8 1519,0 1342 осіб 

Забезпечення безоплатним 

харчуванням та продукто-

вими наборами малозабез-

печених одиноких громадян 

та інших верств населення  

400,0 398,5 3999 порцій  

обідів, 

1000 штук 

пасок, 

1570 продук-

тових наборів 

Організація громадських 

робіт. Оплата за виконані 

роботи залучених безробіт-

них та інших категорій робіт  

для участі в оплачуваних 

громадських роботах 

47,7 36,4 272 осіб 

Надання соціальних послуг 

установами, закладами 

соціального захисту, 

створеними за рішеннями 

місцевих органів влади 

1035,7 1029,8 20 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 

709,5 709,0 1309 осіб 

Разом за програмою: 3714,7 3692,7  

«Соціальне 

партнерство» 

Проведення загальноміських 

заходів, державних свят та 

визначних дат 

60,0 59,1 8 заходів 

Фінансова підтримка 

«Товариства Червоного 

Хреста» 

50,0 50,0 1 організація 

Фінансова підтримка 

громадським організаціям 

інвалідів та громадян які 

постраждали в 

Чорнобильській катастрофі  

 

155,0 

 

 

 

154,9 

 

2 організації 

Фінансова підтримка громад 

організаціям ветеранів та 

осіб які захищали 

незалежність суверенітет та 

брали участь в АТО  

 

245,0 

 

214,1 

 

3 організації 

Разом за програмою: 510,0 478,1  
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В Оболонському районі міста Києва функціонує Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), діяльність якого 

спрямована на вирішення соціальних питань, здійснення соціального 

обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. 

Працівниками відділень соціальної допомоги вдома надано соціальну 

послугу-догляд вдома 1462 одиноким непрацездатним громадянам (допомога 

у веденні домашнього господарства, психологічна підтримка, допомога в 

оформленні документів, внесення платежів, надання інформації з питань 

соціального захисту). 

У відділенні денного перебування на обслуговуванні перебуває 783 

особи (надаються послуги перукаря, дрібного ремонту одягу, відвідування 

тренажерного залу, організовуються екскурсії до культурно - просвітницьких 

закладів, танцювальний гурток, музичний гурток). На базі Територіального 

центру працює «Університет III віку», в якому функціонують такі факультети 

та гуртки: «Хорового співу», «Здорового способу життя», «Іноземної мови», 

гурток з деку пажу, гурток психології.  

 

 
Організація дозвілля 



 87 

В Територіальному центрі соціального обслуговування працює 

відділення соціально-побутової реабілітації дітей з дитячим церебральним 

паралічем (денне перебування), яке щоденно відвідують 18 дітей з 

інвалідністю. З ними проводиться педагогічно-виховна робота, надаються 

психологічні та логопедичні послуги, здійснюється медичний супровід 

(гімнастика, масажи, заняття ЛФК). 

 
День знань в відділенні соціально-побутової реабілітації дітей з ДЦП 

 

 
Новорічні свята в відділенні соціально-побутової реабілітації дітей з ДЦП 



 88 

 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 

Службою у справах дітей протягом 2018 року здійснювались заходи, 

щодо захисту прав та інтересів дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

На профілактичному обліку в Службі у справах дітей перебуває 76  

дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Працівниками Служби 

у справах дітей, спільно з сектором ювенальної превенції відділу превенції у 

справах дітей Оболонського районного управління поліції Національної 

поліції України в місті Києві та іншими структурними підрозділами 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, проводилась 

профілактично-виховна робота з батьками, щодо забезпечення їх дітей 

належними умовами проживання, виховання та розвитку. Частина сімей стала 

на шлях виправлення.  
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Відносно батьків, які злісно ухилялись від виконання своїх батьківських 

обов’язків, підготовлені позовні заяви до суду про позбавлення батьківських 

прав. Протягом 2018 року до Оболонського районного суду міста Києва було 

подано 11 таких позовних заяв, з них 7 задоволено, інші перебувають на 

розгляді.  

Крім того, протягом 2018 року працівники Служби у справах дітей брали 

участь у розгляді 396 судових справ з питань захисту  прав та інтересів дітей. 

Службою у справах дітей організовано та проведено 25 засідань  Комісії 

з питань захисту прав дитини, під час яких було розглянуто 934  питання щодо  

захисту законних прав та інтересів дітей.  

Згідно з внесеними змінами до законодавства України, щодо порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, рішення органу опіки та піклування є обов’язковим до 

виконання. Невиконання прийнятого рішення тянге за собою адміністративну 

відповідальність у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян.  

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

позбавлених батьківського піклування, з них 93% забезпечені сімейними 

формами виховання. 11 дітей усиновлено. 

В районі функціонує  6  прийомних сімей, в яких виховується 8 дітей та  

дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 7 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Протягом 2018 року з дитячого 

будинку вибуло 2 дітей у зв’язку з досягненням ними віку повноліття. 

Натомість влаштовано 2 дітей-сиріт.  
 

Прийомні сім’ї 
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 91 

 
Дитячій будинок сімейного типу 

 

Відповідно до міської програми «Діти.Сім’я.Столиця», на 2018 рік були 

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

гардини, посуд та дрібну побутову техніку. 

Прийомні батьки та мати-вихователька докладають максимум зусиль 

для забезпечення дітей усім необхідним для їх проживання, виховання та 

підготовку до самостійного життя. 
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Діти, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей, були 

оздоровлені в літніх дитячих таборах відпочинку Закарпаття, Одеської 

області, 4 дітей побували в Італії, 2 відвідали США, 10 дітей, за сприянням 

Міжнародної благодійної організації «Чорнобиль — 2008», відвідало 

Швейцарію.  

Всі діти взяли участь у новорічно-різдвяних заходах та отримали солодкі 

подарунки. 80 подарунків було надано фондом «Чорнобиль — 2008». 

 

Відпочинок дітей-сиріт у Швейцарії  

 
 

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. 

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

молоді у 2018 році було надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися у 

складних життєвих обставинах (СЖО).  

Так протягом 2018 року фахівцями центру було: 

 охоплено роботою 5656  осіб, яким надано 28832 соціальні послуги; 

 сформовано банк даних сімей СЖО, який станом на 31.12.2018 налічував 

404 сім’ї; 

 проводився соціальний супровід 68 сімей; 
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 проводилося соціальне супроводження 6 прийомних сімей та 1 дитячого 

будинку сімейного типу. 

 проведено 4226 інспектувань та відвідувань сімей СЖО, сімей учасників 

АТО,  одиноких матерів, сімей, яким призначена державна допомога при 

народженні дитини. 

 
 

У 2018 році продовжилася реалізація заходів соціальної програми 

«Здійснення комплексних заходів з надання соціально-психологічної 

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

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

709,5 тис.грн. До роботи було залучено 6 спеціалістів, які відвідували сім’ї 

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

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

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

року  роботою було охоплено 1322 особи, яким надано 3872 соціальні послуги. 
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Соціокультурні заходи для сімей учасників АТО 

 
 

Новим у 2018 році в роботі фахівців Центру стала робота за напрямком 

«Наставництво над дітьми, які виховуються в закладах для дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування». З метою отримання інформації 

про Наставництво над дітьми, які виховуються в закладах для дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 13 осіб, мешканці Оболонського 

району, відвідали інформаційні зустрічі на базі Центру, з яких 10 осіб виявили 

бажання стати наставниками. В процесі проведеної роботи 5 осіб пройшли 

навчання та отримали висновок про можливість провадження діяльності з 

організації наставництва, 3 особи направлено на навчання, яке відбудеться в 

2019 році, 2 особи збирають документи.   
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Також новим в роботі було проведення фахівцями оцінки потреб дітей, 

які переселилися з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 

областей України з метою встановлення їм статусу «дитини постраждалої 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів». У 2018 році фахівцями 

Центру складено 11 висновків оцінок потреб, за результатами яких рішенням 

Комісії з захисту прав дитини Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації дітям надано відповідний статус. 

Протягом 2018 року в районі успішно працювали 16 підліткових клубів 

за місцем проживання. В них працювало 129 гуртків, секцій та студій, які 

відвідали 3870 дітей, з яких 653 -  пільгових  категорій (сироти, напівсироти, 

інваліди, з багатодітних сімей, з малозабезпечених родин).  

 
 

 

В 4 приміщеннях підліткових клубів був проведений капітальний 

ремонт на загальну суму 3457000,0 грн. 

П/К «Орбіта» (вул.Йорданська,10) –  проведено капітальний ремонт 

приміщення,  інженерних мереж, вхідних груп, санвузлів.  

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

вхідних груп,  санвузелів та душевих, утеплення  фасаду.   

П/К «Пошук» (вул.8 Березня,11) – проведено капітальний ремонт 

приміщень клубу, санвузлів, вхідних груп. 

П/К «Багіра» (вул.Північна,46) – проведено капітальний ремонт 

інженерних мереж, спортивних залів та допоміжних приміщень, 

санвузлів,вентиляційної системи. 
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ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ 

ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ 
 

В Оболонському районі міста Києва працює Центр соціально-

психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями (далі – Центр).  

Метою діяльності Центру є відновлення та підтримка фізичного та 

психічного стану дітей та молоді з функціональними обмеженнями, їх 

адаптація та інтеграція в суспільство.  

Центр надає соціально-педагогічні, психологічні та консультативні 

послуги дітям та молоді з інвалідністю та членам їх сімей, сприяє розвитку 

творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями, організовує їх 

дозвілля. 

Діяльність Центру спрямована на реабілітацію дітей та молоді з 

органічним ураженням опорно-рухового апарату та центральної і 

периферичної нервової системи, інтелектуальною недостатністю, затримкою 

психо-мовного розвитку, синдромом Дауна, аутизмом. 

У  2018 році було передбачено видатки на утримання Центру в розмірі 

1726,0 тис. грн., (в тому числі на реалізацію проекту №605 «Забезпечення 

доступності умов для дітей та молоді з інвалідністю» громадського бюджету 

м.Києва на 2018 рік – 270,9 тис. грн.). 
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Штатним розписом Центру затверджено 14,5 штатних одиниць, з них у 

2018 році працює 13 осіб – 8 спеціалістів, які безпосередньо надають послуги 

особам з функціональними обмеженнями та їх батькам (2 практичних 

психологи, 1 соціальний педагог, 2 соціальних працівники; 1 вчитель - 

дефектолог; 1 вчитель - реабілітолог, 1 масажист), та 5 працівників 

адміністративного апарату і обслуговуючий персонал. 

За 2018 рік фахівцями Центру було надано послуги 422 особам, з них, 

166 – батьки, які отримують послуги разом з дітьми, 133 – діти, молодь віком 

до 35 років – 123 особи. 

Всього роботою охоплено 1165 осіб, було надано 11592 послуги дітям та 

молоді з функціональними обмеженнями, з них:  соціально – педагогічних - 

5839;  соціально – психологічних - 1915; інформаційних - 2171; соціально - 

медичних – 1667, а також 4934 індивідуальні послуги. Для 743 клієнтів 

проведено 1607 групових заходів та  консультацій, та надано 6658 групових 

послуг.  

Фахівцями Центру було організовано та проведено 85 соціокультурних 

заходів  для 1802 осіб (дітям та молоді з функціональними обмеженнями та  їх 

батькам): 

-тематично-пізнавальних – 51; 

-ознайомчо-розважальних – 34. 
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Успіхами роботи Центру є стабільна робота групи дошкільної 

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

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

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

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

корекційно-розвивальній програмі з морального розвитку підлітків, група 

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

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

отримати підтримку та поради щодо виховання особливих дітей та сприяє 

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

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

різного віку та з різними нозологіями захворювань. Проводились заняття з 

реабілітації дітей засобами музики та творчі заняття для дітей і молоді. 

 

 
 

Київським центром з фізичної культури інвалідів «Інваспорт» спільно з 

ЦСПРДМФО в Оболонському районі на базі реабілітаційного центру 

проведено чемпіонат міста Києва з шашок серед молоді з функціональними 

обмеженнями. 
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У червні 2018 року Київським міським центром соціальних служб було 

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

ЦСПРДМФО Оболонського району брали участь як маломобільна молодь, так 

і волонтери.  

Продовжено реабілітаційні заняття дітей з функціональними 

обмеженнями на роледромі в ТРЦ «Дрім Таун». На базі західного спортивно-

реабілітаційного центру НКСІУ проходив чемпіонат України з 

трейлорієнтування. У ньому брали участь 2 представники центру соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. 

На хорошому підготовчому рівні відбувся Гала-концерт фестивалю 

«Повіримо у себе», в якому взяли участь 160 осіб з функціональними 

обмеженнями Оболонського району. Для оцінювання номерів було залучено 

професійне журі. Вихованці Центру гідно виступили, отримавши почесні 

відзнаки у вигляді 11 кубків за І - ші місця у різних номінаціях. 

Крім основної діяльності Центр займався організацією та проведенням 

соціокультурних заходів, пізнавально-навчальних екскурсій, 

профорієнтаційних заходів (виставки, майстер-класи, відвідування театрів, 

музеїв виставок тощо). Тільки за грудень 2018 року проведено 16 масових 

заходів, на яких були присутні 460 осіб.  

Щотижня проводились клуби молодіжного спілкування, на яких 

спеціалісти обговорюють з відвідувачами суспільно важливі теми, такі як: 

толерантність та ставлення до інших, здоров’я, освіта, професійні та життєві 

очікування, особливе місце посідає патріотичне виховання. 
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Відповідно до угоди з Інститутом спеціальної педагогіки Національної 

академії педагогічних наук України спеціалістами Центру було розроблено 

Основну програму ЦСПРДМФО для спеціалістів Центру. Програма отримала 

рецензію вченої ради Інституту спеціальної педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України. 

Спеціалісти Центру постійно шукають нові форми та методи роботи для 

покращення фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей та 

молоді з особливими потребами. 

 

СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН,  

ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ 

Станом на 01.01.2019 на квартирному обліку в Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації перебуває 5636 сімей (станом на 

01.01.2018 було – 5580), серед яких: 

- в загальній черзі – 2711 сімей (на 01.01.2018 – 2670); 

- в першочерговому списку – 2418 сімей  (на 01.01.2018 – 2369); 

- в позачерговому списку – 507 сімей (на 01.01.2018 – 541). 

 

Порівняльна таблиця за роками стосовно кількості сімей черговиків  

на отримання житла в Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

 

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 

01.01.2019 5636 2711 2418 507 
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До сьогодні виключені із списків як такі, що не пройшли перереєстрацію 

8456 квартирних справ черговиків. 

Серед сімей, які перебувають на квартирному обліку, в гуртожитках 

мешкають 939 сімей та одиноких громадян, в службових квартирах – 68, а в 

комунальних квартирах – 602. 

На соціальному квартирному обліку перебуває 23 сім’ї (одиноких 

громадян). У 2018 році на соціальний квартирний облік зараховано 2 сім’ї. 
 

За рахунок житлової площі, виділеної Департаментом будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), поліпшені житлові умови 8 черговикам 

квартирного обліку (за 2017 рік –  9), за категоріями: 

- постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 – 2 (із 

зняттям з квартирного обліку); 

- постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 – 1 (із 

зняттям з квартирного обліку); 

- особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники АТО/ООС – 1 (із 

зняттям з квартирного обліку); 

- учасники бойових дій, залучені до АТО/ООС – 1 (із зняттям з 

квартирного обліку); 

- учасники бойових дій – 1 (без зняття з квартирного обліку); 

- багатодітні сім’ї – 1 (із зняттям з квартирного обліку); 

- хворі групи Б (ЛКК 41) – 1 (із зняттям з квартирного обліку). 
 

У зв’язку з придбанням житла за отриману грошову компенсацію на 

придбання житла з квартирного обліку зняті 6 сімей, а саме: 

- сім’ї загиблих учасників АТО/ООС – 3; 

- особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники АТО/ООС (груп І, ІІ) – 3. 
 

Видані ордери серії Б мешканцям колишніх гуртожитків на займані 

ними житлові приміщення без зняття з квартирного обліку 6 сім’ям (за 2017 

рік – 8). 
 

За клопотаннями від організацій, установ та підприємств затвердженні їх 

рішення про надання житла сім’ям 14 працівників (за 2017 рік – 8). 

За клопотаннями від організацій, установ та підприємств виключено з 

числа службових 14 квартир (за 2017 рік – 13), які займали 12 сімей, що 

перебували на квартирному обліку за місцем проживання (з них 6 сімей зняті з 

квартирного обліку). До числа службових включено 5 квартир. 

Усього у 2018 році вирішувалось 48 питань щодо надання (закріплення) 

житлової площі (за 2017 рік – 52). 

Також Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації  у 

2018 році виділено Київською міською державною адміністрацією 14 квартир 

у новобудовах для забезпечення ними черговиків різних пільгових категорій 

(у 2017 році – 19), з яких надано громадянам тільки 2, оскільки інші 12 не 

мають поштових адрес (станом на 01.01.2019 з виділених у 2017 році 19 

квартир в новобудовах 15 квартир ще не надані через відсутність поштових 

адрес). 
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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, Оболонським  

районним відділом державної виконавчої служби міста Київ Головного 

територіального управління юстиції у місті Києві, Оболонським  районним 

сектором Київського міського відділу з питань пробації Центрального 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції, Громадським формуванням з охорони 

громадського порядку і державного кордону Оболонського району. 

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 районною в місті Києві державною адміністрацією 

проводяться спільні з правоохоронними органами наради, зустрічі з 

мешканцями району. 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 Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації з метою оперативного вирішення питань, 

пов’язаних із забезпеченням законності та правопорядку на території 

Оболонського району м. Києва. 

Відділом контролю за благоустроєм та збереження природного 

середовища Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

виявлено 2357 порушень Правил благоустрою та вручено відповідно стільки 

приписів, проведено 72 рейди по ліквідації стихійної торгівлі, складено 259 

адміністративних протоколів та направлено на розгляд адміністративної 

комісії, направлено 168 листів до Оболонського управління поліції ГУ 

Національної поліції в місті Києві. 

Протягом 2018 року Службою у справах дітей Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації, спільно з правоохоронними органами, 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, проведено 24 рейди 

«Діти вулиці», під час яких було відвідано сім’ї, у яких діти опинились у 

складних життєвих обставинах, та вилучено 2 дітей, у зв’язку із загрозою їх 

життю і здоров’ю, а також, 2 дітей, які під час навчального процесу 



 103 

перебували  у торгово-розважальному закладі. 

Крім того, працівниками Служби у справах дітей Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації, спільно з правоохоронними  органами та  

Оболонським районним відділом державної виконавчої служби міста Києва,  

було виконано рішення суду щодо відібрання дитини-сироти від громадянина, 

який називав себе біологічним батьком дитини, і утримував її без будь-яких 

законних підстав. 
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З метою захисту житлових та майнових прав дитини, позбавленої 

батьківського піклування, працівниками Служби у справах дітей Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації, спільно з правоохоронними 

органами, було примусово виселено з квартири сторонню особу, яка без 

договору оренди проживала в даній квартирі і не сплачувала навіть за 

комунальні послуги. 

Основними напрямами  роботи закладів освіти щодо профілактики 

злочинності серед неповнолітніх є: 

- забезпечення добробуту сім’ї і добробуту дитини,  як основи виховання 

законослухняного громадянина; 

- визначення ролі органів юстиції в попередженні підліткової 

злочинності та і запобіганні бездоглядності; 

- кримінологічна характеристика і попередження злочинності 

неповнолітніх; 

- профілактика насильства в сім’ї, як причини виникнення злочинності 

серед неповнолітніх. 

Правове виховання в закладах освіти відбувається відповідно до  плану 

виховної роботи закладу освіти, організацією участі органів учнівського 

самоврядування у даній роботі, проведенню конкурсів, диспутів, організації 

участі у цих заходах працівників служби ювенальної превенції, наркологічної 

служби та інших установ і організацій, з якими укладені спільні плани щодо  

реалізації запланованих заходів. 

Відповідно до  наказу  ГПУ та МОН від 13.10 2017 № 289/1375 «Про 

співпрацю та комунікацію між відомствами» співробітниками Міської 

прокуратури № 5 Оболонського району м. Києва в закладах освіти проведено   

лекції для учнів з питань запобігання та протидії злочинності та корупції. 

Систематично в закладах освіти  в грудні  проводяться тиждень та 

місячник правових знань, в класних куточках відведено місце для інформації 

щодо правового виховання учнів. 

Одним із аспектів виховної діяльності закладів освіти є профілактична 

робота щодо попередження скоєння злочинів і правопорушень 

неповнолітніми, профілактики паління, наркоманії та алкоголізму. З цією 

метою складений комплексний план координації зусиль виховної дії. В школах 

працюють Комісії з питань профілактики правопорушень, які розглядають  

питання порушення внутрішкільного розпорядку, факти пропуску занять без 

поважних причин, координує роботу психолога та соціального педагога, щодо 

консультаційної допомоги дітям та сім’ям. 

Протягом року соціальним педагогом здійснюється контроль за станом 

відвідування учнями школи. Відповідно до листа Головного управління поліції  

від 12 серпня 2018 року № 3329/125/19/06-2018  до сектору ювенальної 

превенції відділу поліції Оболонського управління поліції Головного 

управління Національної  поліції у м. Києві скеровано 28 повідомлень закладів 

загальної середньої освіти про дітей, які систематично пропускають заняття 

без поважних причин та порушують дисципліну. 



 105 

В закладах загальної середньої освіти створено банки даних дітей, 

позбавлених батьківського піклування, схильних до правопорушень, дітей, які 

проживають в сім’ях, які потребують додаткової педагогічної уваги та дітей, 

які перебувають на внутрішньошкільному обліку. 

В закладах освіти  на 1 січня 2019 року на внутрішкільному обліку 

перебуває: 

схильні до правопорушень - 48учнів; 

тютюнопаління - 134 учнів; 

на обліку в СЮП - 5 учнів; 

сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах - 24. 

Профiлактично - виховна робота з неповнолiтнiми даної категорії 

проводиться пiсля надходження інформації від класних керівників закладів 

загальної середньої освіти, з сектору ювенальної  превенції вiддiлy превенціі 

Оболонського управління поліції Головного управління Національної  поліції  

у м. Києві, Оболонського районного суду м. Києва, щодо неповнолiтнiх, якi 

скоїли рiзнi правопорушення на територiї Оболонського району. 

3 дiтьми та їх батьками проводяться профiлактично - виховна та 

правоосвiтня робота, з метою недопущення скоєння повторних 

правопорушень. Станом на 01.01.2019 профiлактично - виховна робота 

здійснюється з 24 неповнолiтнiми, якi перебувають у конфлiктi з законом. 

Одним з аспектів профілактичної роботи щодо попередження 

злочинності є залучення учнів до  позашкільної освіти. 

В закладах загальної середньої освіти станом на 01.01.2019 створено та 

діє 538 гуртків та секцій, в яких зайнято 19312 дітей, що складає 65% дітей від 

загальної  кількості дітей, що навчаються в закладах загальної середньої освіти 

Оболонського району м. Києва. 

В Оболонському районі міста Києва створено та діє: 6- позашкільних 

закладів та 4 дитячо-юнацькі спортивні школи, до занять в яких залучено 

12285 дітей. 
 

 
Працівниками КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Оболонського району м. Києва» у невідкладних випадках, пов’язаних з 

ліквідацією аварій у житлових будинках, що знаходяться на обслуговуванні 

КП, спільно з представниками Оболонського управління поліції Головного 

управління Національної поліції у м. Києві проводилися заходи, спрямовані на 
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забезпечення доступу до житла для проведення в ньому огляду з метою 

ліквідації аварійної ситуації та забезпечення збереження житла. 

З метою збереження комунального майна, працівниками КП та 

представниками житлово-експлуатаційних дільниць при виявленні викрадання 

ліфтового обладнання невідкладно повідомляються представники поліції та 

складаються відповідні заяви. 

За 2018 рік викрадено 553 гальмівні котушки. За фактом викрадення 

відкриваються кримінальні провадження та проводяться оперативно-

розшукові заходи. За двома фактами викрадення вартість ліфтових котушок 

відшкодована в повному обсязі, одній особі вироком Оболонського районного 

суду м. Києва призначено покарання. 

Фахівцями відділу торгівлі та споживчого ринку Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації спільно з правоохоронними органами у 

2018 році було проведено 5 рейдів за скаргами мешканців з питань 

функціонування підприємств торгівлі та ресторанного господарства, а саме: 

- виїзне засідання робочої групи для вирішення діяльності магазину АТБ 

на просп. Оболонському,36 з питань організації торгівлі алкогольними 

напоями та благоустрою території; 

- комісійні рейди-обстеження закладів торгівлі на Петропавлівській 

площі: виявлено порушення з продажу алкогольних напоїв на розлив, а саме 

торгівлю без будь-яких дозвільних документів. З даного приводу на місце 

події було викликано слідчо-оперативну групу, якою вилучено контрафактна 

продукція (алкоголь), яка реалізувалась без відповідних ліценцій та документів 

про якість. Даний матеріал зареєстровано в поліції, відносно працівника кафе 

працівниками поліції складено протокол про адміністративне порушення.  

На виконання Протоколу №4 засідання Державної надзвичайної 

протиепізоотичної комісії при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації від 28 грудня 2018 року) щодо 

запровадження карантинних обмежень на частині території Оболонського 

району міста Києва, а саме територію обмеженою вулицями Петра 

Калнишевського, Богатирською, Полярною,  Сім’ї Шовкоплясів було залучено 

Оболонське управління поліції Головного управління національної поліції в 

м.Києві для вжиття заходів щодо недопущення ярмаркової торгівлі 30 грудня 

2018 року по вул. Петра Калнишевського – 1 рейд. 

 
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ  

ПРОГРАМ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА  

В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

Оцінюючи стан навколишнього природного середовища в 

Оболонському районі на основі спостережень якості атмосферного повітря, 

стану поверхневих водоймищ та земель, можна констатувати, що погіршення 

екологічної ситуації не спостерігається. В Оболонському районі зберігається 

позитивна тенденція стабілізації загальних викидів від стаціонарних джерел 

забруднення та поліпшення якості  атмосферного повітря.  
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Порівняно з 2017 роком зменшення викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел підприємств Оболонського району більше, ніж на 2 тонни.  

Стан атмосферного повітря залежить насамперед від обсягів викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними 

джерелами. Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря в 

Оболонському районі проводиться на 2 постах - №№ 17, 21, які знаходяться на  

просп. Оболонському та вул. Скляренка. Контролюється 8 інгредієнтів 

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

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

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

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

атмосферного повітря є автотранспорт, найбільш забрудненими є території 

поблизу магістралей з інтенсивним рухом автотранспорту – це проспекти 

Оболонський та Степана Бандери, вулиця Скляренка.  

На виконання вимог природоохоронного законодавства, підприємствами 

Оболонського району за 2018 рік було виконано заходи на загальну суму 

більше 3,3 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 та водних ресурсів. 
  

Стан водних ресурсів 
 

В 2018 році в Оболонському районі  функціонували 2 пляжі:  «Вербний» 

(озеро Вербне);  «Пуща- Водиця» (ставок Горащиха на р. Котурка) та 4 зони 

відпочинку: «Верхня», «Наталка», «Редьчина», «Біла». 
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В 2018 році, як і в 2017 році, 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 критеріями, що стосуються екологічної освіти та 

інформації, якості води, екологічного менеджменту, безпеки і послуг тощо. 

Знову пуща-водицький пляж у списку пляжів України, які мають цей статус, і 

єдиний серед них, що на водоймі закритого типу. 

З метою покращення екологічного стану та відновлення рибних запасів 

озера Редькине, київські активісти ВГО «Громада Рибалок України» з 

представниками Київського рибоохоронного патруля, небайдужих 

підприємців та науковців, вселили до озера зарибок ляща, карпа, карася, 

білого товстолоба, білого амура і навіть стерляді.  

Оболонський район м. Києва має значні рекреаційні та резервні території 

для забезпечення відпочинку населення як району, так і міста в цілому.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ЯРМАРКІВ У МЕЖАХ РАЙОНУ 

 

Ярмарки у столиці України - місті Києві проводяться на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 № 516-р «Питання 

проведення продовольчих ярмарків у місті Києві» та розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

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

Організація та проведення ярмарків щомісячно оцінюються за 

показником «Якість та рівень організації ярмарків», відповідно до окремого 

доручення Київського міського голови В. Кличка від 01.04.2015 № 9482. 

Оцінювання здійснюють спеціалісти управління торгівлі та побуту 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської 

державної адміністрації, про що складається ДОВІДКА під час проведення 

кожного ярмарку.  

На показник оцінювання впливає: 

- наявність намету «АДМІНІСТРАЦІЯ ЯРМАРКУ», де розміщено 

нормативні документи, контрольні ваги (сертифіковані та пломбовані), журнал 

реєстрації перевіряючих, книга відгуків та пропозицій, режим роботи ярмарку; 

- дотримання суб’єктами правил торговельної діяльності; 

- наявність у продавців на робочому місці таблички про суб’єкта 

господарювання; 

- особистої медичної книжки; 

- документів, що підтверджують якість та безпеку продукції; 

- висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи; 

- розміщення торгуючих відповідно товарного сусідства. 
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Про дотримання вимог, зазначених у вище розпорядженнях, з 

суб’єктами, які торгують на ярмарках, проводиться роз’яснювальна та 

консультативна робота, а це понад 10 тис. осіб за рік, не враховуючи 

мешканців, які консультуються по правилах торгівлі.   

До участі у ярмарках залучаються безпосередні виробники продовольчої 

продукції, фермерські та сільськогосподарські господарства і переробні 

підприємства із Київської, Вінницької, Рівненської, Чернівецької, Черкаської, 

Чернігівської та інших областей України, що дає змогу забезпечити широкий 

асортимент овочів, фруктів, меду, м’яса та м’ясопродуктів, молока та 

молочних виробів за соціально-доступними цінами.  
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Роки Кількість ярмарків Кількість учасників 

2016 90 7 274 

2017 72 7 242 

2018 122 13 357 

 

У 2018 році, в порівнянні з попередніми роками, кількість ярмарків та їх 

учасників зросла майже у 2 рази. 

Підприємства торгівлі та споживчого ринку Оболонського району м. 

Києва в достатній кількості забезпечують мешканців району продовольчими 

та непродовольчими товарами. 

 
 

ЗАХОДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З МЕТОЮ НАЛЕЖНОГО 

ПРОВЕДЕННЯ ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ В МЕЖАХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ  

 

Опалювальний період 2018-2019р.р. розпочато відповідно до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська 

державна адміністрація) від 04.06.2018 № 943 «Про підготовку міського 

господарства до осінньо-зимового періоду 2018/2019 років».  

Підключення житлових будинків Оболонського району до 

централізованого опалення, згідно з графіком КП «Київтеплоенерго» 

відбулось за 10 діб,  підключено всі 595 будинків комунальної власності. 

У житловому фонді комунальної власності підготовлено та видано  

паспортів готовності до опалювального періоду на 617 житлових будинках, 

проведено герметизацію інженерних вводів в 581 житловому будинку                

(7172 інженерних вводів), систем холодного водопостачання підготовлено в  

614 житлових будинках, каналізаційних систем в 598 житлових будинках, 

централізованого гарячого водопостачання в 552 житлових будинках, промито 

та підготовлено систем  централізованого опалення в 597 житлових будинках. 

Проведено ремонт та заміну ізоляції трубопроводів централізованого 

гарячого водопостачання та опалення в підвалах і на горищах в 121 

житловому будинку. 
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У 620 житлових будинках (726 щитових) проведено підготовку всіх  

електросистем та проведено ремонт мереж електропостачання в 144 будинках. 

Загальна сума коштів, витрачених на підготовку до опалювального 

періоду 2018-2019 рр.  складає 3 млн. 072 тис. 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 68 одиниці спеціалізованої техніки, в т.ч: 

- КП «Керуюча компанія» - 25, з них тракторів 18;  

- КП «УЗН» - 11 з них тракторів 8;  

- КП «ШЕУ» - 41, з них 7 тракторів. 

Комунальними підприємствами в районі заготовлено 2075 од. 

шанцевого інструменту, в т.ч.: 

- КП «Керуюча компанія» - 1715 од.; 

- КП «УЗН» - 160 од.; 

- КП «ШЕУ» - 200 од. 

На даний час КП «Керуюча компанія» заготовлено 600 тонн солі, та 200 

тонн піску. 

КП «ШЕУ» заготовлено 4200 тонн солі та 2200 тонн піску, 217 тонн суміші. 

КП «УЗН» –20 тонн солі та 2 тонни бішофіту.  

 

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

Амбулаторна медична допомога мешканцям Оболонського району міста 

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 

441 лікарів та 566 медичних  сестер (фізичних осіб).  
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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 

діагностування не лише сприяє ефективному лікуванню хворого, а й запобігає 

зараженню оточуючих. Протягом 2018 року Оболонський район приймав 

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.  
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З метою виконання Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-

інфекції на 2017-2021 роки  та приєднання до руху найвпливовіших міст 

світу у їх спільній боротьбі з епідемією СНІДу Оболонська районна в місті 

Києві державна адміністрація, виконуючи Паризьку декларацію, підписану 

мером м. Києва Віталієм Кличком, продовжує активно приймати участь в 

ініциативі FAST TRACK CITIES і активно збільшує охоплення населення 

тестуванням на ВІЛ-інфекцію на первинній та вторинній ланці швидкими 

тестами, щоб досягти основної мети – «90-90-90», що означає: 90 відсотків 

мешканців мають знати про свій статус, 90 відсотків людей, які знають про 

свій позитивний ВІЛ-статус, повинні отримувати відповідне лікування, 90 

відсотків людей, які лікуються, повинні мати вірусне навантаження, яке не 

визначається. Особистий внесок кожного у боротьбу з епідемією це - пройди 

тестування на ВІЛ та знати свій ВІЛ статус. 

На сьогодні в медичних установах Оболонського району кожен 

мешканець може пройти тестування і дізнатись свій ВІЛ статус.  У 2018 році у 

наших центрах первинної допомоги та діагностичному центрі протестовано 

4109 осіб та виявлено 28 випадків захворювання на ВІЛ.  
 

    З метою покращення якості надання послуг населенню, Оболонський 

район в 2018 році продовжує впровадження в дію пілотного проекту 

електронна медицина. Про співпрацю між адміністрацією, медичними 

закладами первинної ланки та компанією Helsi підписано Меморандум.  

   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.  

Заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, 

терапевти, педіатри вчасно підписали контракт з Національною службою 

здоров’я і тепер пацієнти мають змогу підписати декларацію з тими лікарями, 

яких самі собі обрали. Наразі з 02 квітня наших лікарів вже обрали 158008 

мешканців району та м. Києва і підписання декларацій невпинно триває. Для 

зручності пацієнтів та лікарів амбулаторії сімейної медицини оснащені 

сканерами, ксероксами та принтерами та під’єднані до мережі інтернет.   

З метою покращення доступності населення до проведення вакцинації в 

2018 році в КНП «ЦПМСД №1» та КНП «ЦПМСД№2» Оболонського району 

було додатково відкрито ще 9 кабінетів щеплень для дорослих та дітей.  
 

В Оболонському районі  наприкінці червня стартував проект «Лікар у 

Вашому домі».  



 116 

 
 

Програма проекту націлена на дві категорії споживачів. Перша категорія 

людей – ті, в кого немає часу, щоб зайнятися своїм здоров’ям - такі пункти 

чергуватимуть в місцях масового зібрання людей та друга категорія – це люди, 

які сьогодні, на жаль, прикуті до ліжка і не можуть вийти з власної квартири 

чи будинку, тому сформовані мультидисциплінарні бригади, які надають 

комплекс медичних послуг на дому.  

На сьогодні в нашому районі мешканці можуть звернутись до палатки 

«Лікар у Вашому домі» і абсолютно безкоштовно дізнатися рівень цукру та 

холестерину в крові, індекс маси тіла, виміряти артеріальний тиск та отримати 

консультацію лікаря.  
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Щоденно з понеділка по п’ятницю у районі працюють дві мобільні 

бригади та одна мультидисциплінарна мобільна бригада виїжджає до людей, 

що прикуті до ліжка. Графік роботи та розташування палаток «Лікар у 

Вашому домі» розміщено на сайті Оболонської адміністрації. Графік 

оновлюється щотижнево.   
 

В 2018 році в місті Києві продовжила свою дію 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 в аптеках, які приймають участь в 

урядовій програмі «Доступні ліки». Перелік аптек, які по Оболонському 

району приймають участь в програмі «ДОСТУПНІ ЛІКИ», можна переглянути 

на сайті Оболонської адміністрації.   

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ, КУЛЬТУРИ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 
 

 
 

Мережа закладів культури налічує 6 мистецьких навчальних закладів 

району: 4 музичні школи, дитяча художня школа №3, дитяча школа мистецтв 

№5, 11 бібліотек, об’єднаних у ЦБС, Централізовану бухгалтерію управління, 

а також  КП «Дитячий кінотеатр «Кадр», якому надаються субсидії та поточні 

трансферти.  



 118 

На фінансування галузі «Культура і мистецтво» у 2018 році були 

передбачені кошти у сумі - 65 303 600,0  грн, в т. ч.  -  КП «Дитячий кінотеатр 

«Кадр»» - 1 163 400,0 грн, касові видатки за 2018 рік склали - 64 990 582,0 грн, 

(КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» - 1 163 400,0 грн).  (У 2017 році  кошторис 

складав - 57 039 417,0 грн.) 

Робота 11 бібліотек Централізованої бібліотечної системи Оболонського 

району міста Києва у 2018 році була спрямована на подальшу автоматизацію 

та комп’ютеризацію бібліотечної діяльності: продовжувала працювати 

створена комп’ютерна мережа та 25 Інтернет-місць. Користувачам надавався 

широкий спектр основних послуг: інформування про склад бібліотечних 

фондів через довідково-пошуковий апарат, пошук джерел інформації, видача 

документів з фонду бібліотеки для користування на абонементі та у 

читальному залі, користування електронними ресурсами в Інтернет-центрі, 

замовлення та доставка документів або їх копій через міжбібліотечний 

абонемент (МБА) або внутрішньо-системний обмін (ВСО), вільна  зона Wi-Fi,  

організація заходів. 

Книжковий фонд на 01.01.2019 складає 400434 примірників. Упродовж  

останніх років книжковий фонд ЦБС зменшується, що свідчить про 

недостатній рівень комплектування бібліотек. Бібліотечні фонди 

поповнювались за рахунок подарованих книг, як від користувачів, так і від 

видавництв. Всього у 2018 році було придбано книг на суму  204 029,79 грн. 

У 2018 році обслуговано 52 306 користувачів, із них 22 655 – діти,  

книговидач – 1 133 501 примірників, у бібліотеках для дітей – 465 000 

примірників,  відвідувань – 343 468 , у бібліотеках для дітей –  167 634.  

За звітний період портал http://ocls.kyivlibs.org.ua відвідало - 5928    

нових користувачів, 184 542 відвідувачів здійснили 555 537 переглядів з 222 

094 057 хостів,  в середньому 3 перегляда на 1 користувача.  

У бібліотеках району проводилися майстер-класи, відео презентації, 

зустрічі з письменниками, бенефіс книги, літературні зустрічі, читацькі 

марафони, краєзнавчі години та інші. 

21 лютого 2018 року  у Центральній районній  бібліотеці ім. А. Гайдара 

для дітей (просп. Г.Сталінграда, 51-Б) з нагоди відзначення Дня Героїв 

Небесної Сотні  було урочисто відкрито Світлицю Української Гідності.    
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У заході взяли участь рідні загиблих Героїв Небесної Сотні, учасники АТО, 

керівництво району та Департаменту культури Київської міської державної адміністрації. 

Наразі підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про 

перейменування Центральної районної бібліотеки імені Аркадія Гайдара для 

дітей Централізованої бібліотечної системи Оболонського району м. Києва в  

Центральну районну бібліотеку імені Героїв Небесної Сотні для дітей 

Централізованої бібліотечної системи Оболонського району м. Києва».  
 

Бібліофест : «Читати модно: будь у тренді!» 

 
 

Великий інтерес  викликав бібліофест  «Читати модно: будь у тренді!»,  

який пройшов у рамках святкування Міжнародного дня захисту дітей біля  

бібліотеки імені Аркадія Гайдара для дітей та був спрямований на  

популяризацію читання серед  різних верств  населення. 

Близько 2000 дітей та підлітків щорічно отримують мистецьку освіту у 6 

школах естетичного виховання району. Робота викладачів мистецьких шкіл 

Оболонського району спрямована не тільки на якісне виконання учбового 

плану, а й на підняття рівня початкової мистецької освіти, про що засвідчують 

участь учнів у міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, 

виставках, досягнення значних успіхів. 
 

Всеукраїнський конкурс «Обрії класики» 
Всеукраїнський конкурс “Обрії класики”
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Міжнародний конкурс вокалістів «Європа молода» 

 
Це такі конкурси, як: «Об’єднаймося ж, брати мої!», «Обрії класики», 

«Європа молода», «Веселкове розмаїття», «Кампанелла», Фестиваль родинної 

творчості». 
Фестиваль родинної творчості у Дитячій школв мистецтв № 5 

Фестиваль родинної творчості

у Дитячій школі мистецтв №5

 
Гарні мистецькі ужинки супроводжували учнів художнього відділення 

Дитячої школи мистецтв №5. На всеукраїнському конкурсі-виставці у 

Національному музеї літератури України «І золотої й дорогої», приуроченої до 

204-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, учні отримали дипломи за 

І місця від лауреата Шевченківської премії Костя Лавра. 
3 

Всекукраїнський конкурс-виставка у Національному музеї літератури  

«І золотої й дорогої…» 
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Школа увінчалась і наступною перемогою:  Марія Дмитренко стала 

однією із переможниць Національного конкурсу дитячого малюнка 

«Автомобіль твоєї мрії - 2018», виборовши І місце. 

 

 
 

Переконливий виступ учнів художнього відділення Дитячої школи 

мистецтв №5 на  міжнародному конкурсі дитячої творчості «Золотий мольберт 

– 2018»:  4 золотих та 11 срібних медалей здобули наші талановиті діти.  

На фото -  одна  із  переможниць   конкурсу - Софія Федун  та її 

конкурсна робота. 
 

Міжнародний конкурс дитячої творчості «Золотий мольберт – 2018» 

Міжнародний конкурс дитячої творчості

“Золотий мольберт – 2018”

 
 

1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, у Колонній залі нашої мерії 

традиційно відбувається урочиста церемонія вручення стипендій голови 

Київської міської державної адміністрації  талановитим дітям, учням шкіл 

естетичного виховання міста Києва, лауреатам міжнародних та всеукраїнських 

конкурсів.   
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Вручення іменних стипендій міського голови 

до Міжнародного дня захисту дітей (ДШМ №5) 

Вручення іменних стипендій міського голови

до Міжнародного дня захисту дітей (ДШМ№5)

 
 

Цьогоріч від Оболонського району 4 учнів Дитячої школи мистецтв  №5 

та  Дитячої  музичної школи №36 отримали ці престижні стипендії у розмірі 

1000 гривень кожна. 
 

Вручення іменних стипендій міського голови 

до Міжнародного дня захисту дітей (ДШМ №36) 

Вручення іменних стипендій міського голови

до Міжнародного дня захисту дітей (ДМШ№ 36)

 
 

На високому мистецькому рівні були проведені районні заходи:  

- церемонія урочистого підняття Державного Прапора України до Дня 

Державного Прапора  України та 27-ї річниці незалежності України;  
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Концертна програма до 27-ї річниці незалежності України 23.08.2018 

 

-  засвічення новорічної районної ялинки «На щастя, на добро, на Новий 

рік!». 

 
 

Всього на проведення культурно-мистецьких заходів у 2018 році  

використано коштів у сумі 549 995,0 грн.  (У 2017 році  були  використані кошти 

у  сумі  503 266,12 грн.,  у 2016  році  - 349 436,9 грн.). 
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19 грудня до Дня Святого Миколая у приміщенні дитячого кінотеатру 

«Кадр» відбулося свято для дітей пільгових категорій. Кожна дитина отримала 

солодкий подарунок. 
 

 
 

З 22 по 26 грудня у приміщені актового залу Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації пройшли новорічні вистави для дітей 

пільгових категорій із наданням солодких подарунків. Новорічно-різдвяні 

заходи відвідало майже 5000 дітей. 

 

 
 

Успішно працювало у 2018 році комунальне підприємство «Дитячий 

кінотеатр «Кадр»»:  відбувся показ 53 кінофільмів, продемонстровано 1327 

сеансів, відвідало дитячий кінотеатр 16674 глядачів. (У 2017 році в КП 

«Дитячий кінотеатр «Кадр»» відбувся показ 86 кінофільмів, продемонстровано 

1349 сеансів,  відвідало дитячий кінотеатр 18315 глядачів).  
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Суттєве залучення кіноглядача упродовж останніх 2 років стало 

можливим завдяки модернізації кінообладнання, котре відповідає сучасним 

стандартам кінопоказу, а також придбання нових комфортних крісел для  

глядацької зали, відкриття затишного дитячого кафе-кондитерської.    
 

КП «Дитячий кінотеатр «КАДР» (вул. Вишгородська, 4) 
 

 
 

Також  у червні 2018 року для 800 дітей із  оздоровчих таборів із денним 

перебуванням на базі загальноосвітніх закладів району було проведено                  

11 культурно-виховних заходів.  
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  З метою покращення матеріально-технічної бази закладів культури 

відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 

2018-2020 роки, в 2018 році були проведені капітальні ремонти закладів 

культури:  

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

покрівлі у корпусі №2 та частини огорожі на суму 200,0 тис. грн; 

- Центральної районної бібліотеки ім. А.Гайдара для дітей (просп. 

Г.Сталінграда,51-Б): ремонт приміщень, електричних та інженерних мереж, 

санвузлів на суму 750, 0 тис. грн.  
  

Продовження капітального ремонту Центральної районної бібліотеки 

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

 
 

- публічної бібліотеки ім. Панаса Мирного (вул. Ю.Кондратюка, 4-Б):  

капітальний ремонт інженерних мереж, покрівлі, санвузлів, заміна вікон,  

всього на суму 900,0 тис. грн. 

  Всього у 2018 році освоєно коштів на проведення капітальних ремонтів  

на  загальну суму 1 850 000,0 грн. (У 2017 році  – 1 425 400,0 грн, у 2016 році    – 

1 133 812,83 грн). 
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Управлінням культури Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації здійснювався контроль за дотриманням вимог підприємствами, 

установами та організаціями стосовно санітарно-технічного стану анотаційних 

дощок, скульптур, пам’ятних знаків, пам’яток культурної спадщини та 

прилеглої до них території. Протягом звітного періоду завершено 

інвентаризацію об’єктів культурної спадщини, внесених до Інформаційного 

зведеного переліку об’єктів культурної спадщини Оболонського району 

м.Києва. Проведено ряд організаційних заходів щодо укладання власниками 

(балансоутримувачами) об’єктів культурної спадщини охоронних договорів.   
 

З метою  створення сприятливих умов для задоволення туристичних 

потреб мешканців та гостей міста в Оболонському районі приділяється значна 

увага розвитку інфраструктури туризму, зокрема, розвитку рекреаційних зон, 

призначених для масового відпочинку.       

У 2018 році після капітального ремонту відкрито другу чергу парку 

«Наталка». Парк є «золотим» стандартом усіх парків столиці, адже він став 

зеленою зоною європейського рівня з облаштованою територією, з якісними 

велодоріжками, сучасним освітленням та інфраструктурою. Появилося багато 

нових цікавих скульптур.  

Цей мальовничий куточок нашої столиці – Оболонська набережна, парк 

«Наталка», Сад каменів внесені до переліку носіїв туристичної інформації в 

місті Києві та є перлиною Оболонського району, улюбленим місцем 

відпочинку киян та гостей міста і достойно доповнюють туристичні об’єкти 

міста.  

Туристичні об’єкти Оболонського району 

 
 

Упродовж 2018 року в Оболонському районі м. Києва підготовлено та 

проведено низку туристично-спортивних та краєзнавчих заходів, серед яких:  

- ХХІ районний конкурс на знання історико-культурної спадщини 

м.Києва «Києвознавець»;  
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-  ХХ  районний краєзнавчий конкурс «Музеєзнавець». Конкурс 

проведено Центром туризму та краєзнавства учнівської молоді Оболонського 

району спільно з науковими співробітниками  Історико - меморіального музею 

Михайла Грушевського на базі музею; 

 
- першість Оболонського району з велосипедного туризму на 

дистанції «Велокрос». 
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ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА. СТАН ІНФОРМУВАННЯ МЕШКАНЦІВ 

РАЙОНУ СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

Важливим елементом демократичного суспільства є надання точної та 

вчасної інформації. Влада зобов’язана виконувати чіткі процедури 

інформування громадян про свою діяльність і використовувати механізми 

залучення громадськості до формування державної політики та оцінювання 

якості її реалізації.  

Простим і доступним щоденне спілкування громадянина з офіційними 

установами робить інформування про діяльність органів влади через мережу 

Інтернет. Кожен громадянин має право на отримання достовірної, повної та 

всебічної інформації про функціонування влади, про її плани та можливі 

напрями дій, а також бути певним, що інформація походить з надійного 

джерела. Саме тому 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 єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва та в 

соціальній мережі Facebook, що є потужним засобом доведення інформації до 

широкого кола осіб.  
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Інформація, що розміщується, визначається вимогами постанови 

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

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 

влади».  

Слід зазначити, що Оболонська районна в місті Києві державна 

адміністрація в межах повноважень забезпечує реалізацію державних та 

міських програм: «Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2018-2020 роки», «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 

чоловіків на період до 2021 року», «Турбота. Назустріч киянам на 2016-2018 

роки», «Діти. Сім’я. Столиця», «Молодь та спорт столиці», «Безпечна 

столиця», 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.  

На субвеб-сторінці Оболонської райдержадміністрації створено розділи 

«Звітність», «Бюджет», «Структура», «Розпорядження», «Регламент», «Доступ 

до публічної інформації», «Вакансії», «Виконання ЗУ «Про очищення влади», 

які регулярно наповнюються відповідними матеріалами. Обов’язково 

висвітлюються на сайті звіти про роботу, інформація, яка розглядається на 

апаратних нарадах та засіданнях Колегій Оболонської райдержадміністрації 

підготовлені структурними підрозділами.  

Так, з метою інформування громади щодо формування та виконання 

бюджету по головному розпоряднику коштів Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації в окремому розділі «Бюджет» розміщуються 

бюджетні запити, паспорти бюджетних програм та інформація про їх 

виконання. Також створено розділ, де можна ознайомитись із звітами про стан 

реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету м. Києва.  
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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.  

З початком кампанії з оздоровлення та відпочинку дітей, розміщується 

інформація про умови отримання путівок, перелік місць відпочинку тощо. 

Також на субвеб-сторінці Оболонської РДА оприлюднюється довідкова 

інформація стосовно медичної реформи в Україні. 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.  
 

 
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, а також розміщуються інформаційні матеріали відповідної 

тематики.  



 132 

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 «Консультації», 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. В 2018 році 

проведено електронні консультації щодо перейменування Центральної 

районної бібліотеки імені А.Гайдара для дітей на бібліотеку імені Героїв 

Небесної Сотні, бібліотеки імені Чекаліна для дітей в бібліотеку на Пріорці, 

присвоєння імені Михайла Чембержі Київській дитячій Академії мистецтв, 

організацію у 2018 році безкоштовного харчування учнів у закладах загальної 

середньої освіти Оболонського району міста Києва та ін. 

 
 

Відповідно до Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 

2018-2021 роки у м. Києві розміщено банер «Україна – ЄС». 
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На сайті постійно з’являються нові рубрики, банери, розділи, аби 

донести актуальну та необхідну інформацію до мешканців району. Протягом 

2018 року в розділі «Новини» було розміщено майже 3300 інформаційних 

матеріалів, більше 60 фотоальбомів.  

Ще одним потужним засобом доведення інформації до широкого кола 

осіб є соціальна мережа Facebook, яка дозволяє забезпечити зворотній зв’язок 

з мешканцями та оперативно реагувати та надавати пояснення з актуальних та 

проблемних питань життєдіяльності району. Розміщується інформація про 

події в районі, оголошення, довідкові та роз’яснювальні матеріали. 

 
Мешканці дуже активно користуються можливістю через Facebook 

отримати довідкову інформацію, поскаржитись на якусь проблему чи послугу. 

Всі дописи, які потребують розгляду, направляються до відповідного 

структурного підрозділу для опрацювання. Таким чином, мешканці району 

мають можливість швидко отримати інформацію або оперативно вирішити 

власні проблеми, що зменшує необхідність звернень до державних органів. Це 

є дієвим засобом спілкування з мешканцями району, про що свідчать численні 

слова подяки. 
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Крім того, структурними підрозділами Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації використовуються безліч інших форм 

інформування: проведення семінарів, круглих столів, зустрічей, розміщення 

інформації на стендах, інформаційних табло в холах лікувальних установ, 

дошках оголошень житлових будинків тощо.  

Представники Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації 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 звітного періоду керівництвом Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації проведено 76 особистих та виїзних прийомів 

громадян, на яких було прийнято 290 мешканців.  

 
 

За 2018 рік до Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації надійшло 573 запити на отримання інформації, з яких 94 – від 

юридичних осіб та 479 – від фізичних осіб. Крім того, надійшло 167 запитів 

від засобів масової інформації та 5 – від об’єднань громадян без статусу 

юридичної особи. 
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Для забезпечення прозорості та вільного доступу громадян до 

інформації постійно проводиться робота щодо налагодження ефективного 

зворотного зв’язку між Оболонською районною в місті Києві державною 

адміністрацією та громадськістю району, залучення активних мешканців, 

представників Громадської ради при Оболонській РДА до 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 

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.  

Підтвердженням відкритості, доступності, прозорості у роботі районної 

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

ініціатив мешканців району.  

На сьогодні субвеб-сторінка є ефективним інструментом доступу 

громадськості до інформації, а наявність вичерпної інформації зменшує 

необхідність звернень до державних органів.  

Діалог між владою та громадою дає змогу формувати дієвий механізм 

вирішення багатьох проблем.  

Районна влада і надалі буде докладати всіх зусиль для збереження 

позитивної динаміки розвитку та покращення рівня життя та добробуту 

населення. 
 


