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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. 

Робота Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

ґрунтується на засадах законності, персональної відповідальності, поєднання 

загальнодержавних інтересів та інтересів територіальної громади Оболонського 

району міста Києва. 

Протягом 2019 року керівництво Оболонською районною в місті  

Києві державною адміністрацією здійснювалось відповідно до чинного 

законодавства та тимчасового розподілу обов’язків між головою, першим 

заступником голови, заступниками голови та керівником апарату Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

До складу Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації у 

2019 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). 

Станом на 01 січня 2020 року штатна чисельність працівників 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації становить 372 

посади (в т.ч. апарату – 137), з них посад державної служби – 365 (зокрема, в 

апараті - 132). 

Укомплектовано 340 посад (в т.ч. апарату - 124), з них посад державної 

служби – 336 (зокрема, в апараті - 120). 

Прийняття на державну службу в Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації здійснювалось відповідно до Закону України «Про 

державну службу» шляхом конкурсного відбору або за переведенням у межах 

одного державного органу або з інших державних органів на рівнозначні 

посади. Інформація про наявні вакантні посади подавалася до виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 
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розміщувалась на офіційному вебсайті Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації під рубрикою «Вакансії». 

У 2019 році в апараті Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації проведено 19 конкурсів на зайняття вакантних посад державної 

служби, з них на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» - 8, 

категорій «В» - 11, за результатами яких призначено 6 державних службовців 

категорії «Б» та 18 – категорії «В».  

У процесі формування кадрів принципове значення мають питання 

добору професійних кадрів, забезпечення належного рівня підготовки та 

перепідготовки кожного державного службовця. Так, з метою підвищення 

кваліфікаційного рівня державних службовців та посадовців протягом 2019 

року підвищили рівень професійної компетентності за різними навчальними 

програмами 49 працівників Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, деякі з них неодноразово. 

Відповідно до наданих повноважень, керівництвом і посадовими особами 

здійснювались заходи, спрямовані на організацію забезпечення дієвого і 

результативного функціонування структурних підрозділів Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

Протягом 2019 року проведено: 

12 засідань Колегії Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, де розглянуто 26 питань порядку денного і напрацьовано 139 

протокольних доручень;  

11 апаратних нарад, на яких розглянуто 24 питання порядку денного і 

напрацьовано 85 протокольних доручень;  

45 нарад з питань забезпечення життєдіяльності району, на яких 

напрацьовано 323 протокольних доручення; 

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

43 протокольних доручення.  

Діяльність Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

була зосереджена на вирішення питань у різних сферах життєдіяльності.  

Основні зусилля були спрямовані 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 Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації і правоохоронних органів проводилися практичні заходи з 

забезпечення суспільного спокою, законності та правопорядку. 

За результатами рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві 

державних адміністрацій за 2019 рік Оболонський район посів 4 місце.  
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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 319,6 тис.осіб, що становить 10,8% 

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: 

122 великих промислових підприємств, що ведуть свою виробничу 

діяльність у 11 галузях; 

6 науково-дослідних інститутів і установ; 

20 великих і малих автотранспортних підприємств; 

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; 

27 підземних паркінгів; 

13 відділень зв’язку; 

743 об’єкти торгівлі;  

          15 торговельних та торговельно-розважальних центрів; 

355 закладів ресторанного господарства; 

668 об’єктів побутового обслуговування;  

8 підприємств ринкової мережі; 

37 АЗС; 

25 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;   

140 закладів освіти (з них 82 дошкільних заклади); 

6 позашкільних закладів; 

4 спортивні школи; 

500 спортивних споруд. 
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ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА ПО ГОЛОВНОМУ 

РОЗПОРЯДНИКУ КОШТІВ ОБОЛОНСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ 

КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів за            

2019 рік становить – 2 049,5 млн.грн, або 97 % до уточненого плану на рік, з 

них: 

Загальний фонд 
 

За 2019 рік виконання загального фонду становить –                                  

1 700,7 млн.грн, або 98 % до уточненого плану на рік (1 740,5 млн.грн), в тому 

числі в розрізі галузей: 

-  Освіта – виконання 1 458,1 млн.грн, або 97,6 % до уточненого плану на рік; 

-  Соціальний захист та соціальне забезпечення, молодіжна політика – 

виконання 42,0 млн.грн, або 98,6 % до уточненого плану на рік; 

-  Культура і мистецтво – виконання 19,7 млн.грн, або 97,1 % до 

уточненого плану на рік; 

-  Фізична культура і спорт – виконання 24,1 млн.грн, або 96,7 % до 

уточненого плану на рік; 

-  Державне управління – виконання 107,6 млн.грн, або 98,6 % до 

уточненого плану на рік;  

-  Житлово-комунальне господарство – виконання 49,2 млн.грн, або 100 % 

до уточненого плану на рік. 

Виконання видатків в розрізі статей: 

-  Заробітна плата з нарахуваннями – виконання 1 310,9 млн.грн, або 99,4% 

до уточненого плану на рік; 

-   Продукти харчування та медикаменти – виконання 64,6 млн.грн, або 

94,3% до уточненого плану на рік; 

-  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – виконання 106,9 млн.грн, 

або 85,5% до уточненого плану на рік; 

-  Поточні трансферти підприємствам – виконання 51,1 млн.грн, або 100 % 

до уточненого плану на рік; 

-  Інші виплати населенню – виконання 5,3 млн.грн, або 100% до 

уточненого плану на рік; 

-  Інші видатки на утримання установ – виконання 161,8 млн.грн, або 94,5% 

до уточненого плану на рік. 

Спеціальний  фонд 
 

За 2019 рік виконання спеціального фонду становить – 348,8 млн.грн, що 

становить 94,4 % до уточненого плану на 2019 рік (369,3 млн.грн), з них 

використано: 

- За рахунок власних надходжень бюджетних установ – 28,0 млн.грн, що 

становить 99,9 % до уточненого плану на рік (28,0 млн.грн); 

- За рахунок надання платних послуг бюджетних установ – 49,9 млн.грн, 

що становить 95,2 % до уточненого плану на рік (52,4 млн.грн); 
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- Бюджет розвитку – 270,9 млн.грн, що становить 93,8 % до уточненого 

плану на 2019 рік (288,9 млн.грн), в тому числі: 

- капітальні видатки установ – 42,1 млн.грн (99,6%);  

- придбання обладнання – 38,1 млн.грн (79,3%); 

- реконструкція об’єктів – 36,9 млн.грн (93,3%); 

- субсидії, поточні та капітальні трансферти підприємствам –                      

145,7 млн.грн (96,5%).  

Громадський бюджет 
 

У 2019 році було реалізовано та профінансовано 23 проєкти – переможці 

громадського бюджету – 2019 на загальну суму 10 525,98 тис. грн.  

З них виконавцями двадцяти двох проєктів було управління освіти 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, виконавцем одного 

проєкту було управління будівництва, архітектури та землекористування 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.  

Основні ідеї проєктів громадського бюджету, які втілені в життя: 

• закупівля обладнання для навчання, відпочинку та дозвілля школярів; 
 

 
Проєкт № 1118 «Цікавій простір школи № 285 , вул. Полярна, 8-В» 

 

• облаштування  шкільної їдальні в зону комфортності, зручності та 

сучасності для учнів; 
 

 
Проєкт № 48  «Сучасна їдальня в НВК « 240 «Соціум»»,  

проспект Героїв Сталінграда, 39 Г 
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• організація безпечних зон відпочинку і розваг для школярів; 
 

 
Проєкт № 792 «Відкритий простір школи № 285 «Open space», вул. Полярна, 8-В 

 

• облаштування дитячих ігрових майданчиків в дошкільних закладах; 
 

 
Проєкт № 632 «Сучасні дитячі майданчики в дитячому садку «Півник» № 448»,  

вул. Вишгородська, 52 А 
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• проведення благоустрою та створення скверу вздовж алеї на вулиці 

Озерній. 

 
 

Проєкт № 513 «Створення скверу на вул. Озерній» 
 

Крім цього, у 2019 році було супроводжено 237 проєктів громадського 

бюджету, запропонованих мешканцями столиці, серед яких 63 стали проєктами 

– переможцями на загальну суму 20 370,1 тис. грн. З них виконавцями 37 

проєктів на суму 15966,7 тис. грн. буде управління освіти Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації, виконавцями 22 проєктів на 

суму 2423,7 тис. грн. буде управління житлово – комунального господарства 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, виконавцями 4 

проєктів на суму 1979,7 тис. грн. буде управління будівництва, архітектури та 

землекористування Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Реалізовуватись проєкти будуть у 2020 році. 

 

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 

2019 рік були затверджені розпорядженням Київської міської державної 

адміністрації від 09.01.2019 № 30. 

Виконання капітальних ремонтів по Оболонському району було 

визначено розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 14.02.2019 № 84. 

За результатами 2019 року по Оболонському району було освоєно коштів 

по будівельних роботах на суму 211,8 млн. грн. Загалом по Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації обсяг капітальних вкладень, які 
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були освоєні у 2019 році, збільшився на 19 % в порівнянні з 2018 роком. 

Специфікою 2019 року було збільшення фінансування на проведення робіт з 

капітальних ремонтів в галузі житлово-комунального господарства (особливо з 

асфальтування прибудинкових територій), що має особливе соціальне значення 

для мешканців району. 

Так, в 2019 році було виконано робіт по капітальних ремонтах на 174,9 

млн. грн, що на 5 % більше, ніж 2018 році. В той же час по об’єктах 

капітального будівництва освоєно коштів на 36,9 млн. грн, що в 1,9 рази 

більше, ніж в 2018 році. 
 

 
Питома вага у відсотках фінансування, виділеного містом, у розрізі 

галузей складає: 

1. житлово-комунальне господарство - 64%;  

2. освіта -  35%; 

3. культура - 1,0 %. 
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Найбільший обсяг будівельних робіт в Оболонському районі було 

виконано по галузі «житлово-комунальне господарство», а саме: було освоєно 

135,4 млн. грн. Роботи виконувались на  261  об’єкті.  

По галузі «освіта» було виконано робіт на 74,9 млн. грн. ( в тому числі в 

рамках реконструкції об’єктів освіти виконано робіт на суму 36,9 млн. грн.) 

Так, на замовлення управління освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації було закінчено роботи по реконструкції гімназії-

інтернат №299 на  вул. Макіївській, 9. Крім того виконувалися капітальні 

ремонти на 54 об’єктах, які включали роботи з заміни вікон, ремонту дахів, 

внутрішніх інженерних мереж, приміщень закладів та інших робіт по закладах 

освіти. За 2019 рік по цих роботах освоєно 38,0 млн. грн. 

Загалом за рейтинговим показником освоєння капітальних вкладень та 

робіт з капітальних ремонтів за результатами 2019 року Оболонський район 

посів 3 місце, з результатом 96,3 %. 
 

 
 

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
 

У промисловому комплексі Оболонського району працює 122 суб’єкти 

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»). 

За січень-листопад 2019 року промисловими підприємствами району 

реалізовано товарної продукції на суму 10957461,9 тис.грн, (за січень-листопад 

2018 р. –  19198863,8  тис.грн).  
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За межі України за цей період підприємствами району реалізовано 

промислової продукції на загальну суму 720 280,6 тис.грн. Частка обсягів 

реалізації за межі України в загальних обсягах реалізації по промисловому 

комплексу району становила 6,6%. Відповідно, в межах України було 

реалізовано товарної продукції на суму 10237181,3 тис.грн, або 93,4% від 

загальних обсягів реалізації.  

Галузева структура промислового комплексу району така: харчова – 29,8%, 

розподілення та постачання електроенергії –  21,1%, хімічна – 6,1%, виробництво 

інших неметалевих мінеральних виробів – 13,7%, машинобудування – 13,4%, 

целюлозно-паперова – 7,0%, легка промисловість – 4,3%, металургія та 

оброблення металів – 2,7%, виробництво деревини та виробів з дерева – 0,6%, 

фармацевтична – 0,5%, газопостачання – 0,4%, інші галузі – 0,1%. 
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Питома вага району в загальному обсязі реалізованої промислової 

продукції по м. Києву з початку поточного року становить 5,2%, що відповідає 

п’ятому місцю в загальноміському заліку. 

Обсяг реалізації на 1 особу за січень-листопад 2019 р. складає 34205,5 грн. 

проти 59799,5  грн. у відповідному періоді 2018 р.                                                       

Середня чисельність працівників промислової діяльності у листопаді 2019 

року становила по району 10708 осіб (з початку року – 11032 особи). Найбільше 

працюючих – на підприємствах ТОВ «ДТЕК «Київські електромережі» – 1902 

особи та ПАТ «Оболонь» – 1783 особи. 

Відділом економіки протягом 2019 року постійно велася робота по 

проведенню семінарів та інших освітніх заходів для промисловців та 

підприємців. Так, 5 квітня 2019 року в приміщенні Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації відбувся семінар для промисловців та 

підприємців на тему: «Закон про ТОВ у дії: на що варто звернути увагу. 

Перевірки бізнесу: як підготуватися та чого очікувати протягом року». Захід 

відбувся за участю Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 

Київської міської державної адміністрації і представника Агентства "Lipsky 

Marketing Group" А. Липської. У заході взяло участь 39 промисловців та 

підприємців.  

Велика увага відділом економіки приділяється співпраці з науковими 

установами району. Так, 17 травня 2019 року в приміщенні Інституту 

надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАНУ відбулося засідання Круглого 

столу з нагоди Дня науки.  
 

 
Учасники Круглого столу з нагоди Дня науки 

 

22 травня 2019 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка 

пройшла зустріч за участю Доктора філософських наук, професора, академіка 

Національної академії педагогічних наук України В. Огнев’юка, голови 

Координаційного комітету Громадських рад України В.Гончарука, члена 

Громадської ради в Оболонському районі м. Києва С.Ушкалова. Мета зустрічі  - 

http://www.nas.gov.ua/
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створення результативного центру  трудової самоорганізації молоді, при якому 

студенти всіх районів м. Києва зможуть на постійній основі отримувати 

актуальні данні від підприємців з питання працевлаштування.  

Було обговорено питання щодо створення спільного проєкту «Центр 

трудової самоорганізації молоді». 
 

 
Зустріч в Київському університеті імені Бориса Грінченка  

 

В районі на постійній основі працюють Рада директорів промислових 

підприємств, установ та організацій Оболонського району та Координаційна 

рада з питань розвитку підприємництва при Оболонській районній в місті  

Києві державній адміністрації. 

В 2019 році проведено 3 засідання Ради директорів та 2 засідання 

Координаційної ради. 
 

 

 
23 березня 2019 року на території ПрАТ «Чинбар» відбулося чергове засідання Ради 

директорів промислових підприємств, установ та організацій Оболонського району 
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Керівництво району тісно співпрацює з промисловими підприємствами. 

Так, 24 жовтня 2019 року на території ПП «Ярослав» відбулась робоча зустріч 

керівництвом підприємства, під час якої були обговорені проблемні питання 

ведення діяльності в галузі легкої промисловості, а також можливості 

державно-приватного партнерства в цій сфері. Директором ПП «Ярослав» були 

продемонстровані виробничі потужності підприємства, представлено технологію 

виробництва наповнювачів до ковдр та подушок, нові види продукції. 
 

 
 

 
Робоча зустріч в.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  

з керівництвом ПП «Ярослав» 
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Розширене засідання Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього 

підприємництва при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 
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26 грудня 2019 року на території ПрАТ «Чинбар» відбулося підсумкове 

засідання Ради директорів промислових підприємств, установ та організацій 

Оболонського району.  
 

 
 

Підсумкове засідання Ради директорів промислових підприємств, установ та організацій  

Оболонського району  міста Києва  

 
 

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. 

В 2019 році виявлено 1973 порушення Правил благоустрою та вручено 

відповідно стільки ж приписів,  98,7 %  порушень було виправлено. 

Крім того, складено 312 адміністративних протоколів за статтею 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
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Відділом контролю за благоустроєм та збереження природного 

середовища Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

проведено організаційні заходи щодо приведення до належного санітарного 

стану засмічених територій та ліквідації навалів побутового сміття. Протягом 

2019 року спільно з підприємствами, установами та організаціями незалежно 

від форм власності було проведено толоки з благоустрою, під час яких 

ліквідовано 28 місць несанкціонованого накопичення сміття, зібрано та 

вивезено понад 18 тис.куб. м відходів. Загалом на проведення робіт з очищення 

та опорядження території району було залучено понад 3,5 тис. осіб.  

Роботи проведено за  адресами: 

- проведено толоки та висаджено дерева в парках «Наталка» та 

«Пуща Водиця»;  
 

 
 

- висаджено дерева та кущі по проспекту Степана Бандери біля 

автосалону «Тойота», вздовж Мінського шосе, проведено толоку прибирання 

зеленої зони по вулиці Калнишевського, 2-8; 
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- прибрано територію вздовж вулиць: Прирічної, Добринінської, 

Марка Вовчка, Резервної, Миколи Юнкерова, Селянської, Вербової, 

Богатирської, Озерної, Маршала Малиновського, Скляренка;   
 

  
 

- проведено толоку та прибрано територію на вул. Богатирська, біля 

«Глобал фіш»; 
 

  
 

- прибрано територію біля заток: «Верблюд», «Собаче гирло», 

«Вовкувата», навколо озера Біле. 
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Осінні толоки було проведено на 12 локаціях: в парку «Наталка»; зелена 

зона на вул. Богатирській (на північ від затоки «Верблюд»); вул. Вишгородська, 

10-12; просп. М. Рокосовського,2; вул. Бережанська; вул. М. Малиновського,23/27; 

прибережна смуга р. Почайна; вул. Бережанська; просп. Оболонський. 

 

 
 

В рамках міської програми «Чисте місто» працівники відділу контролю за 

благоустроєм та збереження природного середовища Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації спільно з інспекторами комунального 

підприємства «Київблагоустрій» щоденно проводили 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 цілодобовому режимі 

проводився 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 

проводилося прибирання та вивезення снігу з автошляхів, під’їздів до медичних 

установ, навчальних закладів, пішохідних переходах, зупинках громадського 

транспорту.  

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 2019 році у відділі контролю за благоустроєм 

та збереження природного середовища закрито 186 аварійних та 76 планових 

контрольних карток, тобто за 262 адресами благоустрій відновлено. 
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Відповідно до електронної бази «Контора» Департаменту міського 

благоустрою Київської міської державної адміністрації на території  

Оболонського району, розміщено 730 тимчасових споруд. За 2019 рік,  

проведеною роботою, шляхом самовивозу власниками, силами КП 

«Київблагоустрій» та КП «Міський магазин» було демонтовано 139 тимчасових 

споруд, в тому числі 5 гаражів. 

 

  
 

З метою ліквідації осередків стихійної торгівлі на території Оболонського 

району комісією по недопущенню торгівлі у невизначених місцях, 

відповідними підрозділами Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації спільно з представниками правоохоронних органів, в межах 

наданих повноважень, проводились комісійні рейди по ліквідації та 

недопущенню стихійної торгівлі. 

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. В 2019 році КП «Поділ-Нерухомість» організовано на території 

Оболонського району постійно діючі сільськогосподарські ярмарки, які 

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

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ  

 

Житлова галузь району наразі перебуває в стадії реформування.  

 

Структура житлового фонду Оболонського району м.Києва 
                                                                                                            

№ 

п/п 

Форма власності житлового фонду Кількість, 

од. 

1. Комунальна власність 618 

2. ЖБК 90 

3. ОСББ 74 

4. Відомчі житлові будинки 11 

5. Житлові будинки збудовані за кошти 

інвесторів 

 

96 

6. Гуртожитки 11 

 

 
 

Обслуговування житлових будинків району та їх життєзабезпечення 

здійснюють 33 житлових підприємства, в т.ч. 1 комунальне підприємство 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району 

м. Києва», яке віднесено до сфери управління Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації, 11 товариств та 11 відомств. Одночасно в районі 

функціонує 90 ЖБК та 74 ОСББ. 

Виконуючи функції з обслуговування житлового фонду цими 

організаціями надано населенню послуг на суму понад 420,4 млн. грн, в т.ч. 

288,7 млн. грн комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Оболонського району м. Києва». Джерелом надходження 

коштів є плата мешканців по статті «Утримання будинків, споруд та 
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прибудинкових територій», за рахунок яких здійснювалось технічне 

обслуговування ліфтів, поточний ремонт конструктивних елементів, який 

виконано на суму понад 25,6 млн. грн. 

Однак житловий фонд району має поважний вік і значну зношеність, 

тому було запроваджено ряд програм з ремонту житлового фонду. 

Відповідно до розпорядження Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 14.02.2019 № 84 «Про капітальний ремонт об’єктів, 

що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації» було заплановано провести 

капітальний ремонт на 156  об’єктах  на суму 104 млн 750 тис. грн. 

Відповідно до розпорядження Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 28.12.2019 № 910 «Про внесення змін до 

розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 

14 лютого 2019 року № 84», збільшено суму на фінансування капітального 

ремонту до 138 млн 361,8 тис. грн, об’єктів  - 255. 

Виконано робіт на суму 133 млн 128,031 тис. грн по 255 об’єктах, з них: 

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

46 об’єктів на суму 26 млн 997,1 тис. грн;  

 капітальний ремонт сходових клітин – 43 об’єкти на суму                       

28 млн 379,2 тис. грн; 

 заміна вікон – 66 об’єктів на суму 21 млн 372,3 тис. грн; 

 капітальний ремонт покрівель – 7 об’єктів на суму 4 млн 917,6 тис. грн; 

 капітальний ремонт ліфтів, заміна та модернізація ліфтів – 1 об’єкт на 

суму 116,7  тис. грн; 

 капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів – 64 об’єкти на суму 45 млн 628,5 тис. грн; 

 капітальний ремонт/облаштування спортивних майданчиків – 4 об’єкти 

на суму 999,4 тис. грн; 

 капітальний ремонт фасадів -  1 об’єкт на суму 937,1 тис. грн; 

 капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових – 4 об’єкти на 

суму 749,5 тис. грн; 

 капітальний ремонт герметизація стиків – 1 об’єкт на суму 296,3 тис. грн; 

 капітальний ремонт/облаштування ігрових майданчиків – 7 об’єктів на         

суму 599,9 тис. грн; 

 капітальний ремонт на умовах співфінансування: 

o капітальний ремонт покрівлі – 3 об’єкта на суму 1 млн 456,5 тис. грн; 

o капітальний ремонт вхідних груп – 1 об’єкт на суму 189,8 тис. грн; 

o капітальний ремонт інженерних мережна - 2 об’єктах на суму        

403,5 тис. грн; 

o проєктні роботи на капітальний ремонт/реконструкцію системи 

централізованого опалення зі встановленням індивідуального 

теплового пункту – 1 об’єкт на суму 25,2 тис. грн. 
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Капітальний ремонт інженерних мереж вул. Маршала Малиновського, 1-А 
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Капітальний ремонт інженерних мереж вул. Маршала Малиновського, 1-А 

 

 
 

 

Капітальний ремонт інженерних мереж просп. Героїв Сталінграда, 61 
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Капітальний ремонт інженерних мереж вул. Прирічна, 19-В 
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Капітальний ремонт сходових клітин вул. Маршала Малиновського, 28-Б 

      

               До                                                                      Після 
 

    
 

Капітальний ремонт сходових клітин вул. Юрія Кондратюка, 2 
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Капітальний ремонт сходових клітин вул. Йорданська, 18 
 

     
 

Капітальний ремонт сходових клітин вул. Героїв Дніпра, 20 
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Капітальний ремонт сходових клітин вул. Героїв Дніпра, 20 

 

 
 

 

Капітальний ремонт сходових клітин вул. Героїв Дніпра, 20 
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Капітальний ремонт сходових клітин просп. Маршала Рокоссовського, 3 
 

     
 

Капітальний ремонт сходових клітин (заміна дверей)                                                    

просп. Героїв Сталінграда, 51 
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Капітальний ремонт вхідної групи вул. Героїв Дніпра, 20 

 

 
 

Капітальний ремонт вхідної групи просп. Маршала Рокоссовського, 3 
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Заміна вікон просп. Маршала Рокоссовського, 3 
 

До                                                                 Після 

      
 

Заміна вікон просп. Героїв Сталінграда, 19 
   

До                                                             Після 
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 Заміна вікон вул. Вишгородська, 46-В 
 

До                                                                 Після 

   
 

Капітальний ремонт покрівлі вул. Йорданська, 22-Б  
 

До                                                                 Після 
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Капітальний ремонт покрівлі вул. Петра Панча, 7  

 

 
 

 

Капітальний ремонт покрівлі вул. Маршала Малиновського, 13-А 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття по вул. Бережанська, 16-18 
                       

До                                                                 Після 
 

     
 

Капітальний ремонт асфальтового покриття вул. Йорданська, 16 
 

До                                                                 Після 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття просп. Героїв Сталінграда, 36 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття вул. Прирічна, 16-В 
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Встановлення дитячого майданчика за адресою: вул. Зої Гайдай, 6  
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Встановлення спортивного майданчика за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 2  
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За 2019 рік КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Оболонського району м. Києва» освоєно 133 млн 128 тис. грн, що на 45 % 

більше у порівнянні з 2018 роком.  

 

 
 

 

Житловий фонд району характеризується підвищеною поверховістю. У 

будинках працює 2830 ліфтів, з них понад 1600 ліфтів вже відпрацювали 

нормативний термін експлуатації і потребують заміни (модернізації). 

Бюджетом м. Києва на 2019  рік було передбачено кошти для реконструкції 58 

ліфтів, проведено роботи по реконструкції 46 ліфтів на суму 55 млн 814,4 тис. 

грн. Замовником зазначених робіт розпорядженням Київської міської державної 

адміністрації визначено комунальне підприємство «Київбудреконструкція». 

Також, проведено капітальний ремонт 1 ліфта на суму 116 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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Реконструкція пасажирського ліфта на вул. Олександра Архипенка, 8 
      

 До                                                                 Після 
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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, 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 2019 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 2020 року в районі створено 74 ОСББ, з них 4 ОСББ 

зареєстровано у 2019 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 2019 році - взяли участь у конкурсі і перемогли 18 ЖБК і ОСББ.  

Виконано робіт на загальну суму 23 млн 724,1 тис. грн, з них 7 млн 117,3 тис. грн- 

кошти ЖБК і ОСББ, 16 млн. 606,8 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 2019 рік 

Вид робіт  

Кількість 

ЖБК/ОСББ, які 

приймають 

участь  

Назва ОСББ/ЖБК  

Загальна 

вартість 

проєкта,  

тис. грн  

Фінансування за 

рахунок 

ЖБК/ОСББ,  

тис. грн  

Фінансування 

за рахунок 

КМДА, 

 тис. грн  

Встановлення, реконструкція 

ІТП ,  модернізація теплових 

мереж 

11 

ОСББ «Оазис 2016»  

ОСББ «Яскравий-1»           

ЖБК «Дніпро 12»                    

ЖБК «Оболонь-5»                      

ЖБК «Автомобіль» 

ЖБК «Економіст-72» 

ЖБК «Зв’язківець» 

ЖБК «Печерський-11» 

ЖБК «Хімік-4» 

ЖБК «Зірка-2» 

ЖБК «Знання» 

7693,9 2308,2 
 

5385,7 

Реконструкція ІТП з 

використанням альтернативних 

джерел енергії 

1 ОСББ «Арован» 6431,3 1929,4 4501,9 

Утеплення фасаду 3 

ОСББ «Богатир»                 

ОСББ «Зої Гайдай 7»                

ЖБК «Квазар-10»  

8040,9 2412,3 5628,6 

Заміна вікон та дверей на 

енергозберігаючі 
4 

ОСББ «ГС10А-СТАРТ» 

ЖБК «Поліграфіст»  

ЖБК «Оболонь-12» 

ЖБК «Знання» 

1558,0 467,4 1090,6 

Всього:  
 

23 724,1 7117,3 16 606,8 
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 Встановлення індивідуального теплового пункту в житловому будинку  

на вул. Автозаводська, 5-А ЖБК «Кристал 21» 
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Утеплення фасаду житлового будинку  

на вул. Бережанська, 12-А, ОСББ «Квазар-10» 

 

    
 

Утеплення фасаду житлового будинку на  

вул. Богатирська, 18-А, ОСББ «Богатир» 
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Утеплення фасаду житлового будинку на  

вул. Богатирська, 18-А, ОСББ «Богатир» 

 

    
 

 

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 

128,8 км вулиць та 177,4 км тротуарів на території Оболонського району, 

загальною площею проїздів та тротуарів – 1928,127 тис.кв.м.  

За 2019 рік КП ШЕУ було виконано: 

- вивезено 3452 т. снігу;  

- вивезено 6591 куб. м сміття;  

- прибрано 128,8 км доріг; 
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вул. Набережно-Рибальська 
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вул. Героїв Сталінграда 

 

 

- поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі району, а саме: 

вул. Набережно-Рибальська – 12623,5 кв. м; 
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- поточний (дрібний) ремонт, ліквідація ямковості – 17798,520 кв.м. 

 

 
вул. Федора Максименка 
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вул. Червонофлотська 

 

- поточний (дрібний) ремонт по струменево-ін’єкційній технології із 

застосуванням дорожньої машини «Магнум» площею 4891 кв.м. 

 

 
вул. Героїв Сталінграда 
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- виконано заливку тріщин машиною «Крафко» - 24726 пог. м; 

 

 
 

 
проспект Оболонський 
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проспект Оболонський 

 

- виконано заміну старого направляючого пішохідного огородження 

на нове, оцинкованого, загальною довжиною 426 тис.пог. м; 

 

 
вул. Малиновського 
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вул. Героїв Дніпра 

 

- виконано ремонт оглядових колодязів 51 од., злиопиймачів 73 од. 

 

 
вул. Озерна 
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- нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (фарба) : 

повздовжня – 191963,3 пог. м; 

поперечна – 4849,2 кв. м. 

 

- нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (пластик) : 

повздовжня – 19859,4 пог. м; 

поперечна – 475  кв. м. 

 

 
вул. Дніпроводська 
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Виконано реконструкцію вул. Сім’ї Кульженків на ділянці від 

вул.Лугової до вул. Великої окружної. 
 

 
вул. Сім’ї Кульженків 

 

В 2019 році на замовлення КК «Київавтодор» розпочато капітальний 

ремонт проспекту Степана Бандери, роботи плануються завершити в 2020 році. 
 

 
проспект С. Бандери 
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проспект С. Бандери 
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  УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

 

Утримання в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж 

вулиць, бульварів та інших зелених насаджень загального користування, 

здійснення комплексу робіт з озеленення, догляду за зеленими насадженнями 

та їх охороні і захисту на закріпленій за підприємством території – головні 

функції Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень 

Оболонського району (далі - КП УЗН).  
 

 
 

Об’єкти благоустрою Оболонського району 
 

 
Троянди на транспортних розв’язках Оболоні 
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Постійно проводиться збирання та вивезення опалого листя, кронування 

дерев, знімаються сухостійні та аварійні дерева, обрізання гілок, вражених 

омелою. Крім того, щоденно виконуються роботи з санітарного прибирання 

зеленої частини району, пішохідних доріжок та інших елементів благоустрою, 

очищення території від випадкового сміття, ліквідовуються несанкціоновані 

стихійні навали сміття. Організовуються толоки із залученням громадськості. 

Проводиться контроль за належним технічним станом дитячих та 

спортивних майданчиків; при необхідності здійснюється відновлення (заміна) 

несправних елементів благоустрою, зокрема, лав, урн; встановлення 

(відновлення) огородження зелених зон. 

В теплично-парниковому господарстві вирощується  квіткова продукція 

як килимових, однорічних квітів, так і вазонної продукції для влаштування 

озеленення в скверах та парках району, відновлення вертикального озеленення. 

 

 
Теплично-парникове господарство 

 

На відкритому ґрунті підприємства власними силами вирощується 

посадковий матеріал хвойних та декоративно-листяних кущів. Загальна площа 

тепличного господарства - 2500 кв.м. Великий обсяг квіткових посадок 

виконано посадковим матеріалом, який вирощено за рахунок власних 

потужностей КП УЗН. 

Площі впорядкованих зелених насаджень  – 551,97 га, в тому числі: 

- парки, сквери – 309,6 га; 

- території вздовж вулиць, проспекти, бульвари, транспортні розв’язки – 242,37 га. 

Робота зі зверненнями громадян до КБУ «Контактний центр міста Києва 

1551» теж має позитивні тенденції. Протягом 2019 року КП УЗН Оболонського 
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району розглянуто та опрацьовано 445 звернень громадян. Ефективний підхід 

до оперативного виконання звернень - у з’ясуванні місця проблеми 

безпосередньо за присутності самого заявника та подальше інформування його 

про результат і обсяги виконаних робіт. Тому співробітники КП УЗН 

Оболонського району активно співпрацюють із мешканцями Оболонського 

району, більшість звернень опрацьовуються у телефонному режимі з 

заявниками, слушні поради щодо благоустрою територій та контролю якості 

виконаних роботи приймаються та враховуються у діяльності підприємства.  

Як результат - зменшення кількості скарг та збільшення числа вдячних 

відгуків.  

Роботи з благоустрою та догляду за зеленими насадженнями, що 

включені до виробничої  програми у 2019 році, виконані в повному обсязі із 

дотриманням агротехнічних норм та правил.  
 

Основні показники діяльності підприємства 
 

 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Площа парків, га 295,19 307,95 309,60 

Посадка багаторічних квітів, шт. 61 000 82 000 133,95 

Посадка кущів, шт. 3679 5119 6638 
 

Феєрія вражень на Співочому полі щоразу дарує надзвичайні емоції від 

квітучих композицій, які створюють провідні дизайнери підприємства. 

Щорічно масштабна міська квіткова виставка вабить тисячі туристів та киян, 

щоразу дивує новим різноманіттям та сміливими дизайнерськими рішеннями. 

Кожного року підприємство з новими силами та особливим хвилюванням готує 

цікаві яскраві композиції, які несуть не лише естетичне, а й змістовне 

навантаження, відповідно заданої тематики, які викликають вдячні відгуки усіх 

категорій відвідувачів та манять все більше відвідувачів та туристів до столиці.  
 

 



 
 

59 

Найбільші та найкращі парки Оболоні: популярний парк «Наталка», а 

також, оновлений парк «Пуща-Водиця» у одноіменнному мікрорайоні, - 

справжні перлини Оболонського району.  
 

 
 

Парк відпочинку в урочищі Наталка (Північна частина) 
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Висаджено декоративні дерева та кущі листяних та хвойних порід 

 

Відкриття третьої частини парку Наталка, який кожного разу стає все 

сучаснішим, комфортнішим та  ошатнішим відбулось у листопаді 2019 року. 

Цей парк – без сумніву, улюблене місце відпочинку жителів району та киян.  

Сьогодні у парку є все для чудового відпочинку будь-якої пори року: 

живописне розташування (поруч р. Дніпро, Оболонська набережна), вхідні 

групи із прекрасними оглядовими майданчиками, які відкривають вигляд на 

парк з різних боків, густа крона дерев, що дає прихисток птахам взимку і 

влітку, та дарує прохолоду у спекотні дні, активні зони для відпочинку – 

прекрасне місце для фізичного розвитку, сучасна громадська вбиральня з 

інклюзивною туалетною кімнатою, безкінечні звивисті доріжки для 

прогулянок, бігова доріжка, інтерактивний мультимайданчик, додаткове 

футбольне поле, крім того, інклюзивні майданчики для фізичного розвитку, 

облаштовано спеціальні території для вигулу тварин (Публічний простір для 

вигулу тварин), окремо – для великих та малих порід, облаштовано сучасні 

сходи та пандуси для комфортного заїзду у парк осіб з візками, проведено 

ландшафтне планування зі збереженням існуючого складу зелених насаджень 

та влаштуванням груп дерев та кущів, влаштовано клумби, квітники, зокрема, 

злакові. 

Все у цьому парку створене для гармонійного тривалого відпочинку на 

природі!  
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Інтерактивний дитячий мультимайданчик 

 

Роботи з реконструкції парку Наталка тривають, в даний час 

продовжується благоустрій території парку біля Північного мосту.  

 

Вдалині від міської метушні та галасу, у глибині вікових лісів є затишне 

місце для рекреації та відновлення сил – це місце називаються парк культури та 

відпочинку Пуща-Водиця.  
 

 
Центральна алея парку 
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Парк, що має багате історичне минуле отримав друге життя - у 2019 році 

проведено капітальний ремонт парку культури та відпочинку «Пуща-Водиця». 

Тут оновлено вхідну групу із облаштуванням пандусів для зручності заїзду осіб 

з візками, влаштовані зручні доріжки із ФЕМ-покриття, дитячий та спортивний 

майданчики, футбольне поле, встановлені зручні паркові меблі та декоративні 

символічні різні скульптури із дерева, проведено комплексне озеленення з 

висадженням дерев, кущів, влаштуванням газонів та створенням квітників. 

Кияни, які вже знають про оновлення парку із задоволенням проводять тут 

вікенди, влаштовують прогулянки та відновлюються від перенавантаженого 

мегаполісу серед співу птахів та спостерігання за місцевими мешканцями, 

основними з яких є білки, вікові дерева із неймовірним сосновий ароматом 

дарують приємні відчуття прохолоди навіть найспекотнішими літніми днями.  
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У парку облаштовано сучасне футбольне поле, дитячий та спортивний 

майданчики.  
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Для комфортного відпочинку мешканців району та гостей міста за 

активної участі мешканців та громади у поточному році проведено: 

- комплексний  ремонт західної частини скверу між будинками № 58 по  

проспекту Г. Сталінграду та будинком № 31 на вул. Прирічній; 
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- комплексний  ремонт з влаштуванням поливо-зрошувальної системи у 

сквері по проспекту Мінському та вул. Полярній між ДНЗ № 190 та ДНЗ № 531 

(влаштовано дитячий і спортивний майданчики, встановлені урни, лави, 

облаштовано пішохідні доріжки з ФЕМ, проведені роботи з озеленення, 

облаштовано стаціонарну зрошувальну мережу); 

- завершені роботи з облаштування скверу на вул. Г.Дніпра 20, 20а, 20б, 

20в, 22а. 
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ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ ВІДДІЛОМ З ПИТАНЬ МАЙНА 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ВІЛЬНИХ 

НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ В ОРЕНДУ ТА НАДХОДЖЕННЯ 

КОШТІВ ЗА ОРЕНДУ ДО БЮДЖЕТУ 

 

Станом на 01.01.2020 загальна площа нерухомого майна комунальної 

власності, яка перебуває в орендному користуванні, становить 63,88 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 

вільних нежитлових приміщень, які можуть бути передані в орендне 

користування; 

- на підставі звернень ініціаторів оренди в газеті «Хрещатик. Київ» 

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. Київ» оприлюднено 27 

публікацій про намір передати в оренду 71 об’єкт. Результати вивчення попиту 

та пропозиції щодо укладання договорів оренди 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.  

За звітний період відділом з питань майна комунальної власності  

підготовлено 82 проєкти розпоряджень голови Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації з питань орендних відносин, а також з питань 

передачі майна в оперативне управління або господарське відання.  Протягом 

2019 року укладено 107 нових договорів оренди з єдиними претендентами на 

право оренди за результатами вивчення попиту та без проведення конкурсу, 

переукладено на новий строк договори оренди  зі 115 орендарями.  

На підставі підготовлених відділом з питань майна комунальної власності  

пропозицій Постійною комісією Київської міської ради з питань власності 

розглянуто 262 питання оренди майна комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, віднесеного до сфери управління Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації, а саме: 

- надання в орендне користування – 125; 

- внесення змін до істотних умов договорів оренди – 137. 

За 2019 рік організовано та проведено 5 засідань конкурсів на право 

оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
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віднесеного до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

У 2019 році  відділом з питань майна комунальної власності  проводилась 

робота щодо виявлення на території Оболонського району м. Києва 

безхазяйного майна для подальшої його постановки на облік, належного  

зберігання та утримання.  

У звітному періоді відділом з питань майна комунальної власності 

організовано та проведено 2 комісії з аналізу фінансово-господарської 

діяльності комунальних підприємств, віднесених до сфери управління 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, за результатами 

роботи у І та ІІ півріччі 2019 року. 

На 01.01.2020 заборгованість з орендної плати становить 985,4 тис. грн. 

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. 
 

 
 

За 2019 рік отримано 22844,63 тис. грн орендної плати. Також слід 

зазначити, що отримана орендна плата на 5426,7 тис. грн більше у порівнянні з 

2018 роком, що вказує на позитивну динаміку та постійну роботу з орендарями 

в частині відповідних нарахувань та вчасної сплати. 
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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 2019-2021 роки», затвердженої Рішенням Київської 

міської ради від 20 грудня 2018 року № 547/6598, 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. 

Станом на 01.01.2020 здійснено реєстрацію 233 об’єктів нерухомого 

майна з 441, що складає 53% 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, за діючими договорами 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 2019 рік в частині освоєння коштів по галузі «Освіта» 
 

 

Кошторисом доходів та видатків по галузі «Освіта» на 2019 рік 

передбачено кошти у розмірі 1 582 431,32 тис. грн., що на 17, 6 % більше, ніж у 

2018 році. 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва в 2019 році на 

капітальні ремонти закладів освіти виділено фінансування в розмірі 38 191,7 тис. грн. 

Згідно із комплексною програмою «Освіта Києва 2018-2020 рр.» в 

Оболонському районі виконані 10 програм:  

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

освіти на суму – 2 200,3 тис. грн., з них 2 199,4 тис. грн. - освоєно в 2019 році: 

ЗДО №№ 588, 611; ЗЗСО №№ 9, 231, 298. 

 
 

 
2. «Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період» передбачає - 

ремонт інженерних мереж, ремонт покрівель, ремонт МІТП, ремонт фасадів; 

заплановано на 30 775,9 тис. грн., з них освоєно 30 775,3 тис. грн. 
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3. «Підготовка до нового навчального року» передбачає - ремонт 

місць загального користування, ремонт огорожі, ремонт пральні, ремонт їдалень, 

ремонт харчоблоків, ремонт вхідних груп і ремонт приміщень, громадські проєкти 

(в повному обсязі виконано 22 проєкти на суму 9 959,0 тис. грн.), придбання 

технологічного обладнання для ЗЗСО; заплановано на 67 034,1 тис. грн., з них 

освоєно 66 983,3 тис. грн. 
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4.  «Відновлення груп в закладах дошкільної освіти». Програмою 

передбачено відновлення груп у 3 закладах дошкільної освіти – ЗДО №№ 663, 

263, 607 - на суму 1 493,6 тис. грн., з них 1490,0 тис. грн. освоєно за 2019 рік. 

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

13 418,1 тис. грн., з них 13 177,9 тис. грн. освоєно. 

6. «Капітальний ремонт спортивних залів з допоміжними 

приміщеннями». Програмою передбачено у 3 закладах освіти  - ЗЗСО №№ 18, 

231, 240 - на суму 3 034,4 тис. грн., з них 3 024,8 тис. грн. освоєно. 

 



 
 

72 

7. «Протипожежні заходи». Доведено кошторисом видатків на 2019 

рік 17 661,6 тис. грн., з  них 17 311,8 тис. грн. освоєно. 

8.  «Новий освітній простір». Передбачено програмою 25 755,12  тис. 

грн., 25 735,383 тис. грн. освоєно. 

У 2019 році для Нової української школи (НУШ) всім необхідним були  

забезпечені 127 класів. 

9. «Капітальний ремонт ігрових майданчиків у закладах 

дошкільної освіти». Передбачено програмою ремонт тіньових навісів та 

ігрових майданчиків у 4 закладах освіти - ЗДО №№ 135, 263, 527, 598 - на суму 

1 456,3 тис. грн., з них 1 446,0 тис. грн. освоєно. 

 
10. «Придбання оргтехніки (комп’ютери)». Програмою передбачено  

7 296,2 тис. грн., з них 7 271,3 тис. грн. освоєно. 

Загалом із запланованих 179 475,1 тис. грн., виконано міські програми на 

99,6 %. 

Програмою в частині капіталовкладень передбачено асигнування на 2019 

рік – 34 460,1 тис. грн. на реконструкцію закладів освіти. Виконано робіт на 

суму 34 447,8 тис. грн., що складає 99,9 % від запланованого. 

13 листопада 2019 року мер міста Києва Віталій Кличко відкрив після 

реконструкції ЗДО № 593. У садку було виконано демонтажні роботи, заміну 

віконних блоків, влаштування крокв’яного даху, утеплення фасаду будівлі, 

влаштування зовнішньої каналізації, внутрішніх інженерних мереж, 

благоустрій території, роботи по влаштуванню цоколя фасаду, фарбування 

фасаду, оздоблення ганку, встановлення підвіконних дощок, віконних зливів, 

оздоблювальні роботи в приміщеннях, монтаж освітлення, влаштування 

підлоги, приборів опалення, сантехнічного обладнання, спортивних та ігрових 

майданчиків, озеленення території. 
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Загальна середня освіта 

У 2019-2020 навчальному році в Оболонському районі працюють 58 

закладів загальної середньої освіти, з них: 10 шкіл - навчально-виховних 

комплексів, спеціалізованих шкіл - 11, 1 школа з різними формами навчання ІІ-

ІІІ ступеня, 2 школи І ступеня, 1 школа І-ІІ ступеня, 15 шкіл І-ІІІ ступенів,                 

2 санаторні школи-інтернати І-ІІ ступенів, 2 спеціальні школи-інтернати;               

14 приватних закладів загальної середньої освіти. 

На 05.09.2019 у закладах загальної середньої освіти комунальної форми 

власності здобувають освіту 30486 учнів та 1248 учнів у приватних закладах 

загальної середньої освіти. У порівнянні з минулим навчальним роком 

збільшились наступні показники:  - кількість класів з 1147 до 1172; - кількість 

учнів з 29742 до 30486; 

Але незмінним залишилась середня наповнюваність учнів в класі – 27,1 %. 

Також, створені умови для забезпечення освітніх потреб внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції. Так, на 01.12.2019 в закладах 

дошкільної освіти навчається 179 дітей, а в закладах загальної середньої освіти- 

907 учнів. 

У закладах загальної середньої освіти 23 школи з профільними класами, 

де навчаються 2331 учень. 

На 25.09.2019 у 9 закладах загальної середньої освіти комунальної форми 

власності вже було організоване дистанційне навчання. У Спеціалізованій 
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школі №210 та школі І-ІІІ ступенів №328 організоване здобуття освіти за 

екстернатною формою (екстернат). 

На 01.12.2019 в 11 школах - 71 учень здобуває освіту за сімейною 

(домашньою) формою навчання. 

У 2019 році дев’яті класи закінчило 2443 учня, а одинадцяті класи – 1615 

учнів. За результатами навчання золотими медалями нагороджено 61 

випускник, а срібними медалями - 41 випускник. 

В Оболонському районі розпочався пілотний проект «мультипрофіль» у 

форматі «1 учень обирає 1 страву із 2-3-х запропонованих у меню», який носить 

назву «Оболонь стартує!#Нова хвиля смаків» та з 16.09.2019 був  запроваджений у 

наступних ЗЗСО №№ 29, 157, 240 «Соціум», 252 ім. В. Симоненка, 285 з 

16.09.2019. На 28.11.2019 у шкільних їдальнях (ЗЗСО №№ 8, 16, 29, 104 ім. 

О.Ольжича, 157, 194 «Перспектива», 210, 216, 233, 239, 240 «Соціум», 252 ім. 

В. Симоненка, 256, 285) вже запроваджена напівфабрикатна лінійка «Шкільне 

харчування», що передбачає використання напівфабрикатів, визначених для 

харчування дітей в закладах освіти.   

 

Дошкільна освіта 

Протягом звітного періоду мережа закладів дошкільної освіти району 

становить 82 заклади освіти, із них 58 закладів дошкільної освіти комунальної 

форми власності, 3 - відомчі, 17 приватних, 3 навчально – виховні комплекси  

комунальної форми власності, 1 –  приватна школа - дитячий садок. 

 З 01.09.2019 в мережу району введено 9 приватних закладів, які надають 

освітні послуги для дітей, батьки яких бажають, щоб їх діти отримувати  

приватну дошкільну освіту. Всього нараховується 611 групи, які працюють в 

режимі роботи: 4 години – 24 групи, 10,5 годин – 49 груп, 11 годин – 12 груп, 

12 годин - 526 груп. Прийом дітей та комплектація груп проводився відповідно 

до електронної реєстрації. Позачергово в ЗДО приймалися діти, які мають 

пільги відповідно до чинного законодавства.  

В 2019 році на 100 місцях у ЗДО комунальної форми власності 

знаходиться 109 дітей. 

З урахуванням фактичного стану здоров’я дітей, збережена та 

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

навчаються і отримують необхідну реабілітаційно - корекційну допомогу 1415 

дітей, спеціальні – 688 дитина, санаторні – 727, що становить 13,8 % від 

загальної кількості дітей в комунальних закладах дошкільної освіти, які 

одночасно мають можливість покращити стан здоров’я та повністю або 

частково відновити порушення в розумовому та  (або) фізичному розвитку.  

У 2019 році перепрофільовані 2 групи з загального розвитку на 

інклюзивні в ЗДО №572, 531.  

Відповідно до проведеної тарифікації в 2019 році в штатний розклад 

введено додатково 25,175 ставок інструктора з фізкультури, 45,5 ставок 

керівника гуртка, 38,25 ставок дієтичної сестри, 6,4 ставки практичного 
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психолога. По ЗДО району – 87 вакансії вихователів, 90 вакансії помічників 

вихователя, 11 сестер медичних старших, муз керівників – 14. 

Проводиться реконструкція ЗДО №436, капітальний ремонт ЗДО №661.  

 

Позашкільна освіта 

В Оболонському районі міста Києва створено та діє 10 комунальних 

закладів позашкільної освіти, з них 6 позашкільних закладів освіти:  Клуб 

військово-патріотичного  виховання «Школа мужності» , Центр творчості дітей 

та юнацтва, Дитячий оздоровчо-екологічний центр, Центр військово-

патріотичного та фізкультурного виховання дітей та молоді «Єдність», Центр 

науково-технічної творчості молоді  «Сфера», Центр туризму та краєзнавства 

учнівської молоді, де діє 667 гуртків, в яких виховується 9092 дітей, та 4 

дитячо-юнацькі спортивні школи: Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна 

школа з  футболу «Зміна», Дитячо-юнацька спортивна школа №13, Комплексна  

дитячо-юнацька спортивна школа  «Олімп», Дитячо-юнацька спортивна школа  

з боротьби дзюдо «Іппон», в яких 13 секцій, 2803 вихованців. Проведено 

заходів позашкільними закладами освіти (експедиції, збори, змагання, зльоти, 

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

статутом закладу) – 280 та  залучено 12235 вихованців. Разом з тим в 

позашкільних закладах освіти мають змогу займатися 153 вихованці з 

особливими освітніми потребами. 

Метою роботи позашкільної 

освіти є забезпечення вільного, 

творчого, інтелектуального розвитку 

дітей доступності позашкільної освіти, 

гарантування громадянам права на її 

здобуття. В першу чергу робота 

спрямована на збереження та розвиток 

позашкільних закладів освіти та 

забезпечення їх результативного 

функціонування в районі. 

Велика увага приділялась 

спортивно-масовій роботі. За 

результатами 2019 року Оболонський район прийняв участь та отримав призові 

місця у міський, всеукраїнських, 

міжнародних змаганнях.  

У листопаді 2019 року вихованка  

Дитячо-юнацької спортивної школи 

№13 прийняла участь у міжнародному 

турнірі з художньої гімнастики в місті 

Дубаї та здобула І місце. У грудні 2019 

року в місті Лондон (Англія) команда 

Клубу  «Школа Мужності» в складі 

здібної України виборола 12 призових 
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місць на двадцять першому Чемпіонаті світу з карате ФСКА, І та ІІ місце 

зайняли учні Оболонського району на чемпіонаті Європи з тхеквандо у місті 

Зіндельфіген (Німеччинна), 5 перших місць посіли  вихованці Дитячо-юнацької 

спортивної школи № 13 у міжнародному турнірі з художньої гімнастики у місті 

Люксембург.  

У системі освіти Оболонського району для дітей різних соціальних груп 

збережена доступність та безоплатність позашкільної освіти. Робота цих 

закладів організовується відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, 

здібностей вихованців і здійснюється за різними напрямами позашкільної 

освіти.  

Інклюзивна освіта 

В Оболонському районі у 2019 н.р. функціонують ЗЗСО №№ 9, 14 ім. 

С.Ф. Грушевського, 29, 168, 226, 231, 232, 233,  240 «Соціум», 256, «Турбота», 

«Потенціал» та заклади дошкільної освіти №№ 234, 280, 291, 531, 572, 602, 662, 

де навчаються діти з особливими освітніми потребами.  

У 2019-2020 н.р. функціонує 74 інклюзивних класів, в яких навчається 

227 дітей з особливими освітніми потребами, що на 9 класів та на 20 учнів 

більше у порівнянні з минулим роком. Окрім цього, санаторна школа-інтернат 

№ 21 опікується 157 учнями з ООП, серед яких 18 дітей з інвалідністю та 12 

дітей–сиріт; в школі-інтернаті № 25 загальну середню освіту здобувають 19 

учнів з інвалідністю ЗДО №№ 49, 234, 280, 291, 572, 580 «Ольвія», 590, 602, 

611, 662, «Центр розвитку дитини «Я+сім’я»». Загалом, в ЗДО функціонує 29 

інклюзивних і 60 спеціальних груп. Мережа таких закладів буде 

розширюватись. Освітні заклади з інклюзивним навчанням забезпечуються 

необхідними корекційно-розвивальними засобами, у тому числі навчально-

методичними матеріалами, відповідно до запитів закладів освіти та згідно 

плану. 

Супровід, підтримку, корекційні послуги у закладах освіти дітям з 

особливими освітніми потребами надають відповідні фахівці згідно з потребою 

(практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі-логопеди, вчителі-

дефектологи, асистенти вчителя та асистенти вихователя). 

 

Робота з обдарованими дітьми 

Протягом 2019 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 242 дипломи різного ґатунку.  

Найбільшу кількість переможців підготували вчителі: 

- ЗЗСО № 143 –  44 учні;  

- ЗЗСО № 194 «Перспектива» - 25 учнів; 

- ЗЗСО № 239 – 24 учні. 

Переможцями ІV етапу стали 6 учнів ЗЗСО №№ 16, 20, 239, 143, 225.  
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У I (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Оболонської районної філії Київського 

територіального відділення МАН України (Київська Мала академія наук 

учнівської молоді)  взяли участь 58 учнів з 19 закладів освіти. Переможцями та 

призерами районного етапу стали 46 учнів, що складає 79,3 % від загальної 

кількості учасників. 

Одним з пріоритетних напрямків політики нашої держави є турбота про 

обдаровану та талановиту молодь. Невід’ємною частиною підтримки 

талановитої молоді є щорічна персональна стипендія Київської міської  ради в 

галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва. У 2019 році такою нагородою 

були відзначені 6 учнів закладів загальної середньої освіти №№ 16, 143, 170.  
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З метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їхньої 

професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків в районі був 

проведений Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2019» в номінаціях: 

«Вчитель інклюзивного класу», «Географія», «Захист Вітчизни», «Основи 

здоров’я», «Французька мова». 

У ІІ (міському етапі) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019» в 

номінації «Географія» - Воробйова Т.О., виборола І місце. У номінаціях: 

«Вчитель інклюзивного класу», «Захист Вітчизни» та «Французька мова» наші 

педагоги посіли IV місце.  

У ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019» ІІІ місце 

здобула Воробйова Т.О., вчитель географії СШ № 16 в номінації «Географія». 

Всі заклади загальної середньої освіти працюють за новим Державним 

стандартом початкової освіти в рамках Нової української школи.  

З метою підвищення методичного і практичного рівнів компетентності 

вчителів початкових класів щодо реалізації завдань нового Державного 

стандарту початкової освіти відповідно до основних напрямків державної 

політики в галузі освіти у 2019 році пройшли очні курси підвищення 

кваліфікації 28 керівників та 54 заступників керівників ЗЗСО з початкового 

навчання, 257 вчителів початкової школи, 48 вчителів фізичної культури, 5 

асистентів вчителів, 18 вчителів інтегрованого курсу «Мистецтво», 30 

англійської мови, які навчатимуть учнів перших класів у 2020/2021 

навчальному році «Нової української школи». 

У районі створено цілісну систему методичної роботи, спрямовану на 
розвиток професійної компетентності, стимулювання самоосвіти та творчих 
пошуків кожного педагога.  З цією метою у 2019 році в закладах освіти було 
організовано та проведено 105 семінарів-практикумів, конференцій, тренінгів, 
квестів та круглих столів. З них 4 заходи для директорів закладів освіти, а саме: 

В лютому 2019 році у школі № 245 Оболонського району м.Києва 

відбувся семінар за темою: «НУШ «Наша універсальна школа художньо-

естетичного виховання –шлях до майбутнього»». 
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Метою зустрічі було: поділитися розумінням своєї місії допомагати дітям 

здобувати освіту та покращити рівень навчання для кожного, щоб в 

майбутньому в нашій державі суспільство було розумне, кмітливе, виховане і 

творче.  

Щоб максимально познайомити гостей заходу із спектром творчих 

напрямків, представлених у школі, всіх гостей розділили на групи, які відвідали 

майстер-класи: «Золотий мікрофон», «Кольорова планета», «Чарівний світ 

пензля» (образотворче мистецтво), тощо.  

В березні 2019 року в інтернаті № 21 було проведено Конференцію 

«Інклюзія в НУШ: виклики сьогодення», де було презентовано проєкт 

«Реалізація прав дитини, яка має психоневрологічні захворювання через 

створення спеціальних умов навчання та виховання загальношкільною 

моделлю «Ресурсний простір». Директори взяли участь в обговоренні важливих 

питань, а саме: «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»; Засіб 

медитативної практики Ебру-терапія тощо. 

28 серпня 2019 року для директорів закладів освіти Оболонського району 

традиційно пройшла серпнева конференція у вигляді квесту. Директори 

закладів освіти отримавши маршрутні листи активно розпочали роботу на 8 

станціях, де мали змогу визначити формулу Нової української школи, пройти 

онлайн квест «WebQuest», розглянути ролі сучасного керівника за допомогою 

гри «Рисовальщик», відчути себе спортсменами у грі софтбол, скласти 

психологічний портрет класу, написати колективну поему, успішно пройти 

випробування для професіоналів та на останній станцій сформували 

пріоритетні напрямки розвитку освіти Оболонського району на 2019/2020 

навчальний рік. 
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13 грудня 2019 року у спеціалізованій школі № 252 імені Василя 

Симоненка відбувався фінальний етап  “Утвори освітнє коло” ІІІ Фестивалю 

Партнерства “Освітній ХАКАТОН – 2019», у якому прийняло участь 12 

закладів освіти району. 

Освітній хакатон  - це спільно 

утворене коло взаємодії, яке 

побудоване на принципах педагогіки 

партнерства усіх учасників 

освітнього процесу:   вчителів, дітей 

та батьків. Кожен, хто відданий 

своїй справі обов’язково досягне 

успіху і в житті, і  у професії. Тільки  

поділившись своїм досвідом та  

майстерністю з усією освітянською 

громадою можна згуртувати шкільну 

спільноту: ефективною взаємодією, 

обговоренням трендів освіти і питань навчання амбітних підлітків, спільним 

проектуванням розвитку закладу як осередку навчання і дорослішання 

успішних людей.   

В Оболонському районі 25 закладів освіти впроваджували в освітній 

простір дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського та регіонального 

рівнів. З них 18 закладів освіти впроваджували дослідно-експериментальну 

роботу всеукраїнського рівня і 12 закладів освіти - дослідно-експериментальну 

роботу регіонального рівня.  

У березні 2019 року Науково-методичний центр управління освіти 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації розпочав 

впровадження всеукраїнського експерименту на тему «Впровадження сучасних 

інформаційних технологій («Єдина школа») в освітню управлінську діяльність»  

відповідно до наказу МОН № 341 від 13.03.2019 «Про проведення експерименту 

всеукраїнського рівня за темою «Впровадження сучасних інформаційних 

технологій («Єдина школа») в освітню управлінську діяльність».  

Особлива увага приділялась міжнародній діяльності євроатлантичної та 

європейської інтеграції шкільної освіти. Підписано Меморандум про співпрацю 

між Європейським співтовариством 

викладачів вищої школи м. Прага 

та Управлінням освіти Оболонської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації, метою якої є 

зміцнення та розвиток 

довготривалого співробітництва 

Сторін в галузі дослідницького 

простору професійної та 

практичної освіти. 



 
 

81 

У 2019 році було проведено низку заходів присвячених міжнародній 

діяльності: 

11 квітня 2019 року  у Київському Палаці дітей та юнацтва до Дня Європи 

відбувся ХVІ загальноміський конкурс-фестиваль «Діалог держав: партнерство 

в освіті» під гаслом «Пізнаємо світ – світ пізнає нас». На міському етапі 

команда НВК "Потенціал" представляли Оболонський район, країну «Греція» - 

це було творчо, натхненно, філігранно, виважено, досконало, із всією 

відданістю учнів та їхніх керівників; 

на базі спеціалізованої школи № 16 до Міжнародного дня книги і 

авторських прав та Міжнародного дня англійської мови відбулася конференція 

для шкіл-учасників міжнародного 

проекту Асоційовані школи 

ЮНЕСКО з метою просвіти та 

популяризації книг і читання, для 

подальшого розвитку усвідомлення 

культурних традицій; 

до Дня Європи, 15 травня, усі 

українські школи мали змогу взяти 

участь у відкритому онлайн-уроці 

“Європа починається з тебе”. 

Учням розповідали про те, як впровадження європейських цінностей та 

стандартів впливає на якість життя в Україні. Онлайн-урок пройшов у прес-

центрі Укрінформу. 14 шкіл Оболонського району долучилися до перегляду 

онлайн уроку «Європа починається з тебе.  

2019 рік було визначено роком французької мови в Україні.  В рамках 

відзначення цієї події, в школах району відбулись цікаві заходи, метою їхнього 

проведення є пропагування серед учнів вивчення французької мови, що є 

ключовим елементом культурної освіти молоді, шляхом залучення школярів до 

різних заходів, спрямованих на вдосконалення  мови,  розвиток  їх практичних 

мовленнєвих навичок шляхом вивчення історії і культури  Франції. 

12 квітня 2019 року на базі 

НВК №20 та за підтримки 

Посольства Франції відбувся 

районний фестиваль до 

Міжнародного дня Франкофонії.   

У фестивалі взяли участь 

п’ять шкіл Оболонського району 

(ЗЗСО №№ 9, 16, 20, 216 та 

Академія Мистецтв) та приватна 

школа Анни Київської, а 

почесними гостями були Посол 

Хорватії, Аташе Посольства 

Франції, Перший секретар Посольства Румунії, координатори з навчальних 

питань та координатор іспитів DELF, директор приватної школи Анни Київської. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 

 

Всього у районі існує і розвивається 44 види спорту. У районі діють 11 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Займаються всіма видами спорту 7553 

особи, у тому числі відвідують спортивні секції по видах спорту у дитячо-

юнацьких спортивних школах всіх рівнів 4370 дітей віком від 6 до 18 років.  

У 2019 році проведено 34 спортивно-масові заходи згідно з Календарним 

планом спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів в Оболонському 

районі міста Києва.   

Протягом 2019 року з лютого по травень вже в п’яте проводилась 

щорічна Спартакіада серед школярів Оболонського району міста  Києва 2019 

року «Ігри юних олімпійців». Участь у заході взяли команди 31 закладу 

загальної середньої освіти, це 1700 школярів, які змагалися у всіх видах 

програми спартакіади: баскетболу 3х3, футзалу, шахів, шашок, легкої атлетики, 

естафеті, волейболу, настільного тенісу. 
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У квітні 2019 року проведено відкритий чемпіонат Оболонського району 

м. Києва з художньої гімнастики «Kiev Spring Cup – 2019». 420 юних майстринь   

цього витончено-яскравого виду спорту представляли дитячо-юнацькі 

спортивні школи  і  спортивні клуби Польщі, Словенії, Молдови, Вірменії, міст 

та  областей України. 
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У травні  2019 року року проведено Всеукраїнський чемпіонат з футболу 

серед дворових команд «Футбол у кожен двір» участь у змаганнях взяли 

команди 16 міст та областей України. 

 

  
 

    
 

                     
 

 

У серпні 2019 року проведено ХVІІІ міжнародний шаховий фестиваль 

«Кубок незалежності України – 2019». У фестивалі взяли участь понад 732 

шахісти віком від 6  до 80 років, які виступали у дев’яти турнірах фестивалю і 

представляли шахові клуби Австрії, Франції, Іспанії, Швеції, Польщі, міст та 

областей України. 
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У листопаді 2019 року у Коледжі морського та річкового флоту 

Державного університету інфраструктури та технологій пройшов Міжнародний 

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

серед команд ветеранів».  У турнірі взяли участь 12 команд, це 115 учасників, 

які представляли спортивні клуби ветеранів баскетболу гостей з Молдови,               

міст та областей України. 
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Традиційно вже втретє проводились щорічні дитячі спортивні змагання 

серед команд дошкільних навчальних закладів «Ми – Чемпіони», які набули 

популярності серед вихованців дошкільних навчальних закладів, їх батьків.   

Кількість учасників цього яскравого дитячого спортивного свята неухильно 

зростає рік від року. У змаганнях взяли участь 40 закладів дошкільної освіти 

Оболонського району м. Києва, - це 400 дітей  віком 5 – 6 років. 

 

   
 

   
 
У 2019 році з метою поширення та підтримки олімпійського руху в 

Оболонському районі було проведено Всеукраїнський Олімпійський урок та 

Всеукраїнський олімпійський день. 
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У вересні  2019 року проведено Клубний чемпіонат Світу  з веслування на 

човнах «Дракон» (ІСF) (2019 ICF DRACON BOAT CLUB GREW WORLD 

CHAMPIONSHIPS). Участь взяли понад 1000 спортсменів з 16 країн світу.   
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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. У жовтні 2019 року проведено військово-

спортивна гра «Патріот» на базі Першої Президентської бригади оперативного 

призначення імені Гетьмана Петра Дорошенка Національної гвардії України. 

 

  
 

   
 
        

 

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                     

20 тис. 544 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 січня 2019 року запроваджено соціальну допомогу батькам, які 

доглядають за дитиною до трьох років – «муніципальна няня» - це додаткова 

грошова допомога молодим сім’ям, які доглядають за дитиною до 3 років. Так, 

сім’я, незалежно від того виходить мама на роботу чи залишається у декретній 

відпустці, при укладанні офіційного договору з нянею безповоротно щомісяця 

отримує  кошти на відшкодування послуги няні. Згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.01.2019 № 68 компенсацію послуги з догляду за 

дитиною до трьох років «муніципальна няня» отримали 44 особи на загальну 

суму 527,78 тис.грн. 

З 1 квітня 2019 року збільшено розмір допомоги багатодітним сім’ям. 

Допомога виплачується батькам на кожну третю і наступну дитину щомісяця  

до моменту виповнення дитині 6 років. Таку допомогу у 2019 році згідно з  

постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 №250 отримали 777 осіб 

на загальну суму 10506 тис.грн.  

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 2019 році прийнято 44 заяви 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 29 учасників АТО /ООС (Організація Об’єднаних 

Сил), а також пройшли психологічну реабілітацію 16 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 – 6 дітей з 5 сімей, а також оздоровлено 145 - дітей киян - учасників 

антитерористичної операції (учасників відсічі збройної агресії) віком до 14 

років. Також на оздоровлення та відпочинок в дитячі центри «Міжнародний 
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дитячий центр «Артек», та «Український дитячий центр «Молода гвардія» 

направлено 136 дітей. 

В 2019 році 54 дитини з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального 

паралічу було направлено на реабілітацію. 

В 2019 році в Оболонському районі направлено на санаторно-курортне 

лікування 60 осіб (з них – 56 учасників бойових дій, які брали безпосередню 

участь в антитерористичної операції, 2 учасника війни, 1 постраждалого 

учасники Революції Гідності).  

За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів оздоровлено 999 

осіб пільгових категорій громадян, з них 282 особи з інвалідністю, 345 осіб 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 372 ветерана праці та 

війни. 

1109 осіб віднесених до першої категорії громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи отримали посвідчення нового зразка. 

На виконання програми «Турбота. Назустріч киянам на 2019-2021 роки»  

в 2019 році видано 51600 одиниць засобів особистої гігієни та 982 направлення 

на забезпечення ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками. 

Управлінням праці та соціального захисту населення забезпечено видачу 

2737 одиниць технічних та інших засобів (крісла колісні, система ортезів, 

протези молочної залози, протези верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичне 

взуття). 

Видано 4730 направлень 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 

житлово-комунальних послуг. В 2019 році призначено житлових субсидій        

13 тис. 168 домогосподарствам. 

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.  

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 2019-2021 роки», на виконання якої 

кошторисом та планом асигнувань в 2019 році затверджено 5 млн. 435 тис. грн; 

- «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки» на виконання якої 

кошторисом та планом асигнувань в 2019 році затверджено 439,5 тис. грн.  
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Стан виконання міських цільових програм в Оболонському районі 
 

Назва 

програми 

Назва заходу програми План на 

2019 рік 

(тис. грн.) 

Факт 

2019 рік 

(тис. грн.) 

Кількість 

користувачів, 

одержувачів 

 

 

 

«Турбота. 

Назустріч 

киянам» 

Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

малозабезпеченим верствам 

населення та киянам, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах. 

4870,0 4815,9 1701 осіб 

Забезпечення безоплатним 

харчуванням та продуктовими 

наборами малозабезпечених 

одиноких громадян та інших 

верств населення. 

500,00 499,9 4090 порцій  

обідів, 

1612 штук 

пасок, 

продуктові 

набори 1612 

штук. 

Організація громадських 

робіт. Оплата за виконані 

роботи залучених безробітних 

та інших категорій осіб для 

участі в оплачуваних 

громадських роботах. 

65,0 60,0 258 осіб 

Надання соціальних послуг 

установами, закладами 

соціального захисту, 

створеними за рішеннями 

місцевих органів влади. 

2740,8 2704,5 1668 осіб 

користувачів 

 

21 штатних 

одиниць 

Надання комплексної 

соціально-психологічної 

допомоги киянам-учасникам 

АТО, членам їх сімей та 

членам сімей загиблих 

(померлих), які брали участь в 

АТО. 

755,6 750,6 3660 осіб 

Разом за програмою: 8931,4 8830,9  

«Соціальне 

партнерство» 

Проведення загальноміських 

заходів до державних свят та 

визначних дат. 

70,0 63,5 5 заходів 

Фінансова підтримка 

«Товариства Червоного 

Хреста Оболонського району 

м.Києва». 

100,00 99,9 1 організація 

Фінансова підтримка 

громадським організаціям 

інвалідів та громадян, які 

постраждали в наслідок 

Чорнобильської катастрофи.  

 

121,7 

 

 

 

121,5 

 

2 організації 
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Назва 

програми 

Назва заходу програми План на 

2019 рік 

(тис. грн.) 

Факт 

2019 рік 

(тис. грн.) 

Кількість 

користувачів, 

одержувачів 

Надання фінансової підтримки 

ветеранів та осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність 

України і брали участь в АТО.  

 

147,8 

 

143,0 

 

2 організації 

Разом за програмою: 439,5 427,9  

 

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 1425 одиноким непрацездатним громадянам (допомога у 

веденні домашнього господарства, психологічна підтримка, допомога в 

оформленні документів, внесення платежів, надання інформації з питань 

соціального захисту). 

 

Допомога у годуванні 
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Послуги з особистої гігієни 

 

 

Доставка засобів особистої гігієни 
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Допомога в оформленні документів, внесення платежів 

 

 

Інформування з питань соціального захисту населення 
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На базі Територіального центру працює «працює «Університет III віку», в 

якому функціонують такі факультети та гуртки (факультет хорового співу, 

класичної музики, здорового способу життя, гурток з деку пажу, танцювально-

ритмічна гімнастика, гурток з йоги, літературний гурток, гурток краси, 

факультет з психології). 

 

Лекція психолога з підопічними відділення денного перебування 

 

Уроки краси (лекційні зайняття) в відділенні денного перебування 
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Підопічні Територіального центру взяли участь у виставці прикладного мистецтва 
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Зустріч новорічних свят в відділенні денного перебування 

 за участю підопічних територіального центру 
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Організація дозвілля  

 

 

Культурно-мистецький напрям в денному відділенні – передбачає 

організацію на благодійній та пільговій основах відвідувати: концерти, театри, 

музеї, виставки та інші заклади культури та мистецтва.  

В територіальному центрі функціонує відділення надання соціальних та 

реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю, в якому безкоштовно отримали 

послуги тридцять сім дітей з інвалідністю, з яких 18 дітей групи денного 

перебування. 

День Вишиванки у відділенні надання соціальних та реабілітаційних 

послуг надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. 
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Новорічні свята у відділенні надання соціальних та реабілітаційних послуг 

надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю 
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СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

 

Службою у справах дітей та сім’ї (далі - Служба) протягом 2019 року 

здійснювались заходи, щодо захисту прав та інтересів дітей, особливо тих, які 

опинились у складних життєвих обставинах, а також дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

На профілактичному обліку Служби перебуває 137 дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах. Працівниками Служби, спільно з органами  

Національної поліції України 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.  

Протягом 2019 року 9 дітей було вилучено з сімей, у зв’язку із загрозою 

життю та здоров’ю малолітніх. Відносно батьків, працівниками поліції, 

складені, за поданням Служби, адмінпротоколи за статтею 184 Кодексу про 

Адміністративні правопорушення. 

Крім того, до Оболонського районного суду міста Києва було подано 12 

позовних заяв про позбавлення батьків батьківських прав, з них задоволено - 8, 

перебуває на розгляді - 4.  

  

 

Сім’ї, з яких вилучено дітей 
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Також, протягом  2019 року працівники Служби взяли участь у розгляді  

516 судових справ з питань захисту  прав та інтересів дітей. 

Службою у справах дітей та сім’ї організовано та проведено 25 засідань  

Комісії з питань захисту прав дитини, під час яких було  розглянуто 840  питань 

щодо захисту законних прав та інтересів дітей.  

На обліку Cлужби перебуває 271 дитина-сирота та дитина, позбавлена 

батьківського піклування, з них 91,2% забезпечені сімейними формами 

виховання, 17 дітей усиновлено. 

В районі працює 5 прийомних сімей, в яких виховується 6 дітей та  

дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 10 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Протягом 2019 року з дитячого будинку 

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

влаштовано 4 дітей.  

Прийомні сім’ї 
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Прийомні сім’ї 

 

 
 

Дитячий будинок сімейного типу                                       
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Дитячий будинок сімейного типу 
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Відповідно до міської програми «Діти.Сім’я.Столиця», щорічно 

виділяються кошти на побутові потреби дитячого будинку. Так у 2019 році 

були виділені кошти в сумі 16000 грн., на які закуплено необхідний посуд та 

замінено електроплиту. 

 

В липні місяці 2019 року Служба у справах дітей та сім’ї взяла активну 

участь у спортивно-розважальному соціальному заході «Київ – місто щасливих 

родин» для сімей з дітьми м. Києва з нагоди відзначення Українського дня 

родини. 

Основною родзинкою заходу стало масштабне ЛЕГО будівництво, під час 

якого родинні команди із усіх районів Києва спільно побудували гігантську 

скульптуру – Символ Києва і надпис «Місто щасливих родин». Всього на 

будівництві було задіяно більше 40 тисяч деталей ЛЕГО. 

Завершилося будівництво загальною фото сесією на фоні складеної 

скульптури та отримання  подарунків. 
 

Спортивно-розважальний захід «Київ – місто щасливих родин» 
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ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

 

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

дітей та молоді (далі – Центр) – 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 2019 році було надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися у 

складних життєвих обставинах (далі – СЖО). Так протягом року фахівцями 

центру було: 

охоплено роботою 6133 особи, яким надано 28297 соціальні послуги; 

сформовано банк даних сімей СЖО, який станом на 31.12.2019 налічував 

454 сім’ї, в яких виховувалося 686 дітей; 

проводився соціальний супровід 83 сімей; 

проводилося соціальне супроводження 6 прийомних сімей та 1 дитячого 

будинку сімейного типу. 

проведено 4536 інспектувань та відвідувань сімей СЖО, сімей учасників 

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

народженні дитини. 
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У 2019 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 755,6 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 1107 осіб, яким надано 3660 соціальних послуг. 

У 2019 році проводилася робота по організації наставництва над дітьми, 

які виховуються в закладах для дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Протягом 2019 року було підписано 8 договорів про 

наставництво, 6 осіб, які виявили бажання стати наставниками, пройшли 

навчання та отримали висновки  про можливість провадження діяльності,  для 

13 осіб, мешканців Оболонського району, були проведені інформаційні 

зустрічі.  
 

 
 

Підписання договорів по наставництву в  школі-інтернаті № 21 
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Наставниця дитини – Юлія Мендель – прессекретарка Президента В. Зеленського 

 

Також у 2019 році продовжилась робота по проведенню 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 2019 році фахівцями Центру складено 34 висновки оцінок потреб, за 

результатами яких рішенням Комісії з захисту прав дитини Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації дітям надано відповідний статус.  

Протягом 2019 року в районі успішно працювали 16 підліткових клубів за 

місцем проживання. В них працювало 128 гуртків, секцій та студій, які 

відвідали 3800 дітей, з яких 635 - пільгових категорій (сироти, напівсироти, 

інваліди, з багатодітних сімей, з малозабезпечених родин).  

В  приміщенні  підліткового  клубу «Пошук» (вул. Полярна,8А) був 

проведений капітальний ремонт покрівлі та фасаду на загальну суму 500  тис.грн.  

 
 

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. 
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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 2019 році на утримання Центру було витрачено 1634,4 тис. грн. 

Спеціалісти не тільки приймають активну участь у навчальних заняттях, а 

також самі організовують і проводять семінари та тренінги по роботі з дітьми з 

інвалідністю.            

 
 

За 2019 рік фахівцями Центру було надано послуги 299 особам. Всього 

роботою охоплено 728 осіб, було надано 10278 послуг дітям та молоді з 

функціональними обмеженнями, з них:  соціально – педагогічних - 5535;  

соціально – психологічних - 17095; інформаційних –1609; соціально - медичних 

– 1139, а також  4272 індивідуальні послуги. Для 429 клієнтів проведено 1393 

групових заходів та консультацій, та надано 6006 групових послуг. 
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Фахівцями Центру було організовано та проведено 75 соціокультурних 

заходів  для 1650 осіб  (дітям та молоді з функціональними обмеженнями та  їх 

батькам): 

-тематично-пізнавальних – 42; 

-ознайомчо-розважальних – 33. 

 
 

  

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». 
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У червні 2019 року Київським міським центром соціальних служб було 

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

ЦСПРДМФО Оболонського району приймали участь як  маломобільна молодь, 

так і волонтери.  

 

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 проведено 10 масових заходів на яких були присутні 350 осіб.  
 

 
Знайомство з роботою спеціалістів                       Презентація роботи сурдоперекладача 

            фабрики ялинкових прикрас                                      на  телеканалі «Прямий» 
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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. 
  

 
 

Спеціалісти Центру постійно шукають нові форми та методи роботи для 

покращення фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей та молоді з 

особливими потребами. Велика робота була проведена на розвиток творчих 

здібностей дітей та молоді. За підсумками районного фестивалю «Ми таланти твої, 

Оболонь» наші вихованці отримали 35 перемог, вони гідно представили 

Оболонський район на XVIII Київському міському фестивалі «Повіримо у себе», 

отримавши 17 кубків за І місце, кількісно перевершивши інші райони (серед них 7 

представників ЦСПРДМФО). 

 

СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН,  

ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ 

 
Станом на 01.01.2020 на квартирному обліку в Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації перебуває 5671 сім’я (на 01.01.2019 було 

5636 сімей), серед яких: 
- в загальній черзі – 2741 сім’я (на 01.01.2019 – 2711); 

- в першочерговому списку – 2426 сімей  (на 01.01.2019 – 2418); 

- в позачерговому списку – 504 сім’ї (на 01.01.2019 – 507). 

 

Кількість сімей черговиків на отримання житла  

в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

Станом на: 

 
Всього 

Загальний 

список 

Першочерговий 

список 

Позачерговий 

список 

01.01.2018 5580 2670 2369 541 

01.01.2019 5636 2711 2418 507 

01.01.2020 5671 2741 2426 504 
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До сьогодні виключені із списків як такі, що не пройшли перереєстрацію 

8380 квартирних справ черговиків квартирного обліку. 

Серед сімей, які перебувають на квартирному обліку, в гуртожитках 

мешкають 980 сімей та одиноких громадян, в службових квартирах – 72, а в 

комунальних квартирах – 599. 

На соціальному квартирному обліку перебувають 11 сімей (одиноких 

громадян). У 2019 році на соціальний квартирний облік прийнято 1 сім’ю. 

За рахунок житлової площі, виділеної Департаментом будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) поліпшені житлові умови 30 сім’ям 

черговикам квартирного обліку (за 2018 рік – 8), за категоріями: 

- постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 – 1 (зі 

зняттям з квартирного обліку); 

- особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники АТО (3 група) – 3 (зі зняттям з 

квартирного обліку); 

- учасники бойових дій, залучені до АТО – 13 (зі зняттям з квартирного обліку); 

- учасники бойових дій, інтернаціоналісти – 5 (зі зняттям з квартирного обліку); 

- учасники бойових дій – 1 (зі зняттям з квартирного обліку); 

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

- багатодітні сім’ї, які мають 5 і більше дітей – 2 (без зняття з квартирного обліку); 

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

- загальна черга – 2 (1 – зі зняттям з квартирного обліку, 1 – приєднання 

кімнати в комунальній квартирі без зняття з квартирного обліку). 

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

придбання житла з квартирного обліку знято 6 сімей (за 2018 рік – 6), а саме: 

- сім’ї загиблих учасників АТО/ООС – 1; 

- сім’ї загиблих (померлих) учасників бойових дій (інтернаціоналістів) – 1; 

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

Видано ордери серії Б мешканцям колишніх гуртожитків на займані ними 

житлові приміщення 10 сім’ям без зняття з квартирного обліку (за 2018 рік – 6). 

За клопотаннями від організацій, установ та підприємств затвердженні їх 

рішення про надання житла сім’ям 9 працівників (за 2018 рік – 14), а також про 

виключеня з числа службових 11 квартир (за 2018 рік – 14), які займали 11  сімей, 

що перебували на квартирному обліку за місцем проживання (з них 7  сімей знято 

з квартирного обліку). До числа службових включено 4 квартири. 

Усього у 2019 році вирішувалось 68 питань щодо надання (закріплення) 

житлової площі (за 2018 рік – 48). 

Також,  Оболонській  районній  в  місті  Києві  державній  адміністрації 

з  2017 року по теперішній час Київською міською державною адміністрацією 

виділено 42 квартири у новобудовах для забезпечення ними черговиків різних 

пільгових категорій, з яких надано громадянам - 31. Інші 11 квартир будуть 

надані після присвоєння будинкам 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 

 

З метою забезпечення підвищення рівня правопорядку та безпеки 

населення міста Києва Оболонською районною в місті Києві державною 

адміністрацією у взаємодії з районними підрозділами правоохоронних органів 

забезпечується виконання заходів міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в м. Києві на 2019-2021 роки «Безпечна 

столиця».  

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 відділом філії Державної 

установи «Центр пробації» у місті Києві та Київській області. 

Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією 

проводяться спільні з правоохоронними органами наради, зустрічі з 

мешканцями району. 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. 

Система правового виховання в закладах загальної середньої освіти  

Оболонського району базується на правових актах і документах, таких як 

Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, 

Закон України «Про охорону дитинства», Наказ МОН України від 02.10.2018 

№1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, 

реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних 

працівників із іншими органами та службами», Постанови КМУ від 03.10.2018 

№800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та 

здоров’ю». 

Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і 

охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів, органи місцевого 

самоврядування. Наказами по закладах освіти створено Раду із профілактики 

правопорушень. На засіданнях Ради розглядають різні питання правовиховної 

роботи, заслуховують звіти класних керівників, психолога по роботі з учнями, 

які знаходяться на внутрішкільному обліку.  

У школах Оболонського району створено певну структуру органів 

учнівського самоврядування. Здійснюється контроль за чергуванням учнів по 

школі, виконанням учнями Правил внутрішнього розпорядку та Статуту школи, 
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наказів МОН «Про заборону тютюнопаління», «Про використання мобільних 

телефонів під час навчально-виховного процесу».  

З метою попередження та профілактики вчинення злочинів і 

правопорушень у закладах освіти налагоджена співпраця з співробітниками  

Головного управління національної  поліції, які проводять профілактичні 

бесіди з учнями, щодо  недопущення  правопорушень.  

Так, за 2019 рік в закладах загальної середньої освіти проведено 23 бесіди 

з учнями 5-11 класів на теми: «Дотримання дисципліни і законності під час 

навчального процесу та недопущення вчинення кримінальних та 

адміністративних правопорушень, види відповідальності за їх вчинення».  

Проведенні індивідуальні  зустрічі з учнями та їхніми батьками (особами, які їх 

замінюють) на теми: «Відповідальність батьків або осіб, що їх замінюють,  за 

вчинки неповнолітніх»; «Особливості кримінальної відповідальності 

неповнолітніх в межах сучасного законодавства». 

Працівники Національної поліції, сектору ювенальної превенції ГУ НП   

провели 4 зустрічі з заступниками директорів навчальних закладів з метою 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед педагогічних 

працівників щодо попередження негативних явищ в дитячому середовищі. 

13 грудня 2019 року, в рамках проведення тижня права та реалізації 

заходів Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», спільно з 

представниками Головного управління Національної поліції України в м. Києві, 

сектором ювенальної превенції Оболонського управління поліції проведено 

«Правничі ігри», в яких взяли участь 10 закладів освіти Оболонського району. 

В закладах освіти 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.  Згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку 

дітей шкільного віку та учнів» скеровано 26 повідомлень закладів загальної 

середньої освіти про дітей, які систематично пропускають заняття без 

поважних причин та порушують дисципліну. 

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 2020 року на внутрішкільному обліку 

перебуває: 

- схильних до правопорушень- 44 учні; 

- тютюнопаління-140 учнів; 

- сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах-60. 
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Профiлактично-виховна робота з неповнолiтнiми даної категорії 

проводиться пiсля надходження інформації від класних керівників закладів 

загальної середньої освіти, з сектору ювенальної  превенції 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 і правоосвiтня робота, з метою 

недопущення скоєння повторних правопорушень. Станом на 01.01.2020 

профiлактично-виховна робота здійснюється з 26 учнями, 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 01.01.2020 створено та діє 545 гуртків та секцій, в яких зайнято 23589 

дітей, що складає 77 % 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 12405 

дітей. 

Протягом 2019 року службою у справах дітей та сім’ї Оболонської 

районної в місті Києві деравжної адміністрації спільно з правоохоронними 

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

рейди «Діти вулиці» під час яких з сімей було вилучено 7 дітей, яким існувала 

загроза життю та здоров’ю.  

З батьками були проведені профілактично-виховні бесіди та попереджено 

про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків. 

У разі, коли проведена робота не дає позитивних результатів, службою у 

справах дітей та сім’ї, порушується клопотання перед правоохоронними 

органами, про притягнення цих батьків до адміністративної відповідальності за 

ст.184 КпАП.  
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Так, до сектору ювенальної привенції відділу привенції поліції у справах 

дітей Оболонського районного управління поліції Національної поліції України 

в місті Києві було направлено 33 таких клопотання, з них: 22 задоволено, з 

іншими батьками проводиться відповідна профілактично-виховна робота. 

Протягом 2019 року на території Оболонського району працівниками 

відділу контролю за благоустроєм та збереження природного середовища 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації проведено 96 

рейдів по ліквідації осередків стихійної торгівлі, в межах наданих повноважень, 

складено 312 адміністративних протоколи. Одночасно з торгуючими 

проводилась роз’яснювальна та профілактична робота щодо заборони торгівлі в 

невизначених місцях і без необхідної дозвільної документації, відповідальності, 

надано рекомендації стосовно торгівлі у спеціально відведених для цього 

місцях на ринках.  

Внаслідок виявлених недоліків з благоустрою на території Оболонського 

району працівниками відділу контролю за благоустроєм та збереження 

природного середовища Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації надано 1973 приписи фізичним та юридичним особам. 



 
 

118 

Відділом торгівлі та споживчого ринку Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації розглянуто 44 звернення громадян за участю 

працівників правоохоронних органів. До участі у роботі на 91 ярмарку для 

дотримання громадського порядку залучались працівники Оболонського УП 

ГУ Національної поліції у м. Києві. 

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 

підприємства, спільно з представниками Оболонського УП ГУ Національної 

поліції у м. Києві проводилися заходи спрямовані на 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 «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»  

та представниками обслуговуючих дільниць при виявленні викрадання 

ліфтового обладнання невідкладно повідомляються представники поліції та 

складаються відповідні заяви. Протягом 2019 року викрадено 380 гальмівних 

котушок. За фактом викрадення порушуються кримiнальнi провадження та 

проводяться оперативно-розшуковi заходи. За двома фактами викрадення 

гальмівних котушок трьом особам призначено покарання на підставі вироку 

Оболонського районного суду м. Києва. 

 

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.  

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.  

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.  
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На виконання вимог природоохоронного законодавства, підприємствами 

Оболонського району на 2019 рік заплановано заходів на загальну суму майже 

2 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 
 

Більшість внутрішніх водойм району використовуються в рекреаційних 

цілях – купання, рибальство, крім того води р. Дніпро, а також артезіанська 

вода, використовуються для водопостачання на питні, господарські та 

промислові потреби міста.  

Відповідно до розпорядження Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 13.05.2019 № 830 «Про організацію літнього 

відпочинку та забезпечення населення на водних об’єктах міста Києва у 2019 

році» у Оболонському районі визначено:  

місцями масового відпочинку населення на водних об’єктах:  озеро 

«Вербне» (вул. Приозерна) та ставок «Горащиха» на р. Котурка у Пущі-Водиці 

(8-ма лінія); 

місцями масового відпочинку населення на водних об’єктах, де можливий 

відпочинок без купання: озеро «Біла» (просп. Героїв Сталінграда), затока 

«Собаче Гирло» («Верхня» на вул. Прирічна), затока «Наталка» (вул. Прирічна), 

озеро «Редьчине» (вул. Богатирська), став «Міський» (Пуща-Водиця 4 лінія). 

В 2019 році, як і в 2018, 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. 
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За ініціативи Державного агентства водних ресурсів в м. Києві та 

Київській області спільно з компанією Flagman, ГО «Підводне Братство», ВБФ 

«Громада Рибалок України» з метою відновлення рибних запасів вселяли до 

водойм Оболонського району зарибок ляща, коропа, карася, білого товстолоба, 

білого амура. 24 жовтня, 9 та 10 листопада 2019 року на Оболонській 

набережній проведено екологічну  акцію по очистці та зарибленню Дніпра.   
 

 
 

Оболонський район м. Києва має значні рекреаційні та резервні території 

для забезпечення відпочинку населення як району, так і міста в цілому.  

 

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». 

З метою організації та проведення ярмарків у місті Києві на належному 

рівні, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською 

державною адміністрацією) видано розпорядження від 26.05.2015 № 507 «Про 

проведення ярмарків у місті Києві». 
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Ярмарки проводяться в місцях найбільшого проживання населення, для 

зручності людей похилого віку, інвалідів, яким важко громадським 

транспортом доїхати до ринку чи супермаркету, або йти пішки. 

 

 
 

До участі у ярмарках залучаються безпосередні виробники продовольчої 

продукції, фермерські та сільськогосподарські господарства і переробні 

підприємства із Київської, Вінницької, Рівненської, Хмельницької, 

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

змогу забезпечити широкий асортимент м’яса та м’ясопродуктів, молока та 

молочних виробів, риби, овочів, фруктів, меду, бакалійних товарів за соціально-

доступними цінами. 
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Приватне підприємство «Ольховий» м. Київ 

 

 
«Київська птахофабрика» м. Бровари 

 

                         
Приватна пасіка, Кіровоградська область. 
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Броварський район, Київська область    
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Броварський район, Київська область    

 

Кількість проведених ярмарків у 2019 році збільшилась на 37% у 

порівнянні з 2018 роком, у зв’язку з тим, що на території району щосуботи 

одночасно проводилось по два ярмарки: на вулиці Петра Калнишевського, 1-5 

та на вулиці  Йорданській, 1-9. 

На сьогоднішній день 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 2019-2020 рр. розпочато відповідно до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська 

державна адміністрація) від 24.10.2019 № 1853 «Про початок опалювального 

періоду 2019/2020 років».  

Підключення житлових будинків Оболонського району до 

централізованого опалення, відбулось згідно з графіком КП «Київтеплоенерго»,  

підключено 972 об’єкти, з яких 821 житловий будинок. 

У житловому фонді комунальної власності підготовлено та видано  

паспортів готовності до опалювального періоду на 592 житлові будинки, 

проведено герметизацію інженерних вводів в 584 будинках (7178 інженерних 

вводів), систем холодного водопостачання підготовлено в 618 житлових 

будинках, каналізаційних систем в 601 будинку, централізованого гарячого 

водопостачання в 556 будинках, промито та підготовлено систем  

централізованого опалення в 592 житлових будинках. 
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Проведено ремонт та заміну ізоляції трубопроводів централізованого 

гарячого водопостачання та опалення в підвалах і на горищах в 142 житлових 

будинках. 

В 618 житлових будинках (724 щитових) проведено підготовку всіх  

електросистем та проведено ремонт мереж електропостачання в 228 будинках. 

Загальна сума коштів, витрачених на підготовку до опалювального 

періоду 2019/2020 рр.,  складає 3,57 млн грн.  

 

Заміна теплових мереж по просп. Оболонському, 36-А 

 

 
 

Заміна теплових мереж по просп. Оболонському, 36-А 

 

 



 
 

126 

Заміна теплових мереж по просп. Оболонському, 36-А 

 

 
 

Велика увага 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 75 одиниць спеціалізованої техніки, в т.ч: 

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

- КП «УЗН» - 11, з них тракторів 8;  

- КП «ШЕУ» - 35, з них 8 тракторів. 

Комунальними підприємствами в районі заготовлено 1760 од. шанцевого 

інструменту, в т.ч.: 

- КП «Керуюча компанія» - 1400 од.; 

- КП «УЗН» - 150 од.; 

- КП «ШЕУ» - 210 од. 

На даний час підприємствами заготовлено 5895,5 тонн посипкового 

матеріалу: 

-КП «Керуюча компанія» – 400 тонн солі та 200 тонн піску; 

-КП «УЗН» –5 тонн піску та 0,5 тонн інших матеріалів; 

-КП «ШЕУ» – 3773 тонни солі та 1517 тонн піску. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 
 

Амбулаторну медичну допомогу мешканцям Оболонського району м. Києва 

надають два Центри первинної медико-санітарної допомоги (далі - ЦПМСД) та 

один Консультативно-діагностичний центр. 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 

4 окремо стоячих). Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2  

складається з 2 філій, в яких розташовано 9 амбулаторій загальної 

практики/сімейної медицини (з них 4 окремо стоячих). В амбулаторних 

медичних закладах (КНП «Центр ПМСД №1», КНП «Центр ПМСД №2», КНП 

«КДЦ») працює 426 лікарів та 519 медичних сестер (фізичних осіб). 

 

 
 

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

програми: 

- програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки; 

- програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки; 

- 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, 
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зокрема, повітряно-крапельним шляхом. Тож своєчасне діагностування не лише 

сприяє ефективному лікуванню хворого, а й запобігає зараженню оточуючих. 

Щорічно Оболонський район приймає активну участь у міських заходах, які 

направлені на проведення профілактичних оглядів в зручних місцях для 

мешканців.  Кожен охочий має змогу обстежитися на пересувному цифровому 

флюорографі, отримати довідку за результатами обстеження та в разі потреби 

кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. У 2019 році цією нагодою 

скористалися 678 мешканців району столиці.   

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.  

На сьогодні в медичних установах Оболонського району кожен 

мешканець може пройти тестування і дізнатись свій ВІЛ статус. В 2019 році 

медичними працівниками первинної та вторинної ланок обстежено 3097 

мешканців району та виявлено 24 випадки захворювання на ВІЛ. 

З метою покращення якості надання медичної допомоги населенню, 

район продовжує впровадження в дію пілотного проєкту електронна медицина. 

Про співпрацю між адміністрацією, медичними закладами первинної ланки та 

компанією Helsi підписано Меморандум.  

Всі реєстратури КНП ЦПМСД та КНП КДЦ 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.  

Закладами первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, 

лікарі терапевти та педіатри підписано контракт з Національною службою 

здоров’я України і відтепер пацієнти мають змогу підписати декларацію з тими 

лікарями, яких самі собі обрали.  

На 01.01.2020 лікарів вже обрали 206957 мешканців району. Проте, 

підписання декларацій невпинно триває. Для зручності пацієнтів та лікарів 

амбулаторії сімейної медицини оснащені сканерами, ксероксами, принтерами 

та під’єднані до мережі інтернет.   
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В районі працює 16 кабінетів щеплень для дорослих та дітей. 

Проводиться активна санітарно-просвітня робота щодо профілактики 

вакцинокерованих інфекцій. 

В Оболонському районі продовжує роботу проєкт «Лікар у вашому домі». 

Програма проєкту націлена на дві категорії споживачів. Перша категорія людей 

– це ті, в кого немає часу, щоб зайнятися своїм здоров’ям. Тому в місцях 

масового зібрання людей виставляються  палатки. 
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Друга категорія -  люди, які прикуті до ліжка або не можуть вийти з 

власної квартири чи будинку. З метою огляду їх вдома сформовані 

мультидисциплінарні бригади з сімейних лікарів/терапевтів та лікарів-

спеціалістів за профілем захворювання. В 2019 році мобільними бригадами 

оглянуто вдома 3705 осіб з особливими потребами. 

В Оболонському 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. За бажанням можна зробити експрес-тест на СНІД. Обстеження 

проходить у зручному форматі та триває близько 10 хвинин. Дотримується 

конфіденційність. Протягом 2019 року звернулись на пункти 12526 мешканців. 

В 2019 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 відповідною 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».  Мережа аптечних закладів, які відпускають 

лікарські препарати за програмою розміщено в будівлях КНП ЦПМСД та КНП 

КДЦ. 

Мешканці Оболонського району в 2019 році отримали 97993 рецепти на 

пільгові медикаменти.  

 

   

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ, КУЛЬТУРИ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

Мережа  закладів культури Оболонського району налічує 19 установ, а 

саме: 11 бібліотек, об’єднаних у Централізовану бібліотечну систему                  

(далі - ЦБС); 6 мистецьких навчальних закладів (4 музичні школи, дитяча 

художня  школа № 3, дитяча школа мистецтв № 5); Централізована  бухгалтерія 

та комунальне підприємство «Дитячий кінотеатр «Кадр» (далі - КП «ДК 

«Кадр»), якому надаються субсидії та поточні трансфери. 
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         На фінансування галузі «Культура і мистецтво» кошторисом на 2019 рік    

були передбачені  кошти у сумі -  78385,6 тис. грн, в т.ч. 1268,3 тис. грн -              

на  КП «ДК «Кадр».  (У 2018 році кошторис склав  -  65303, 6 тис. грн, в т. ч.  -  

КП «ДК «Кадр» -  1163, 4 тис. грн). 

Касові видатки у 2019 році склали 76643, 6 тис. грн, з яких 1268,3 тис. грн 

-  субсидії та поточні трансферти КП «ДК «Кадр». 

Робота 11 бібліотек Централізованої бібліотечної системи Оболонського 

району міста Києва у 2019 році  була спрямована на подальшу автоматизацію та 

комп’ютеризацію бібліотечної діяльності, перетворення бібліотек на сучасні 

культурно-інтелектуальні центри громади, популярні відкриті місця зустрічей:    

це - безкоштовні 25 інтернет-місця, вільна зона Wi-Fi, безперешкодний доступ 

до бібліотечних інтернет-ресурсів, електронні каталогів книг. Активність 

інтернет - користувачів у  2019 році склала -  3139 осіб, переглянуто - 62829 

сайтів, кількість відвідувань склала  - 14051. 

На порталі Централізованої бібліотечної системи Оболонського району 

відвідувачі мають змогу користуватися електронним каталогом. Електронні бази 

даних містять 192354 записи, з яких 108165 записів - в електронному каталозі книг. 
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Також, до послуг користувачів: 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).   

Книжковий фонд ЦБС району станом на 01.01.2020 складає - 370567 

примірників. У 2019 році поповнення фондів склало 12579 примірників на суму 

– 773,801 тис. грн. Також, поповнення бібліотечних фондів відбувається за 

рахунок подарованих книг від користувачів та видавництв. 

У 2019 році послугами ЦБС скористалось - 52649 читачів, з яких:               

22713 – діти, видано - 1146292 примірників книг, у бібліотеках для дітей -                            

473691 примірників. Періодичність відвідувань за вказаний проміжок часу 

склала 329695 разів, у  бібліотеках для дітей – 168795.  

За  2019 рік  портал ЦБС http://ocls.kyivlibs.org.ua відвідало -  4424 нових 

користувача. 137138 відвідувачів здійснили 374736 переглядів з 154870  хостів, 

що в середньому становить 3 перегляди на одного користувача. 

http://ocls.kyivlibs.org.ua/
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        У бібліотеках району проводилися різноманітні масові заходи, майстер-

класи, відеопрезентації, зустрічі з письменниками,  бенефіс - книги, літературні 

зустрічі, читацькі марафони, краєзнавчі години. 

На початку березня у публічній бібліотеці ім. Анни Ахматової відбулася 

зустріч із художницею Людмилою Карпенко, непрямим нащадком та  

родичкою Тараса Шевченка. Зустріч вийшла цікавою, інформативною й 

емоційною. Для всіх охочих мисткиня провела майстер-клас із малювання.  

Упродовж  квітня у Центральній районній бібліотеці ім. Героїв Небесної 

Сотні тривала виставка та творчі зустрічі з народним художником України -

Валерієм Франчуком. Понад 200 дітей та учнівської молоді відвідали виставку 

відомого художника та побували на його творчих зустрічах. 

 

   
 

 
 

Традиційно, в рамках святкування Дня Столиці та Дня Києва, у 

бібліотеках району  пройшов  бібліофест «Читати – це мудро, читай 

українське!». 
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Близько 2000 дітей та підлітків щорічно отримують початкову мистецьку 

освіту у 6 мистецьких школах району, діяльність яких зосереджена не лише 

на якісному виконанні учбового плану, а й на піднятті рівня мистецької  

початкової освіти, про що свідчить активна участь та перемоги учнів у 

міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, виставках та 

завойовані ними призові місця, серед яких:  

 VIII міський фестиваль української пісні, всеукраїнський конкурс 

«Об'єднаймося ж, брати мої!», всеукраїнський конкурс-фестиваль «Мистецька 

палітра Києва», міжнародний конкурс-фестиваль «Європа молода», 

всеукраїнський фестиваль-конкурс «Мелодії та ритми джазу», всеукраїнський 

мистецький конкурс «Різдвяні мініатюри», XXVII міський фестиваль творчості 

та молоді «Повіримо у себе», міський фестиваль-конкурс дитячого та 

юнацького виконавського мистецтва «Кампанелла» та інші.  
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У 2019 році вперше у Києві та Україні започатковано унікальний проєкт, 

ініціатором якого виступила Дитяча музична школа № 39 Оболонського району 

м.Києва - перша міська відкрита практична конференція «Мистецтво без меж: 

шлях до науки» з теоретичного циклу серед учнів мистецьких шкіл. 

Співорганізаторами  та співзасновниками заходу виступили Київський міський 

методичний центр закладів культури та навчальних закладів Департаменту 

культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

          У конференції взяли участь 53 учні-доповідачі з різних мистецьких шкіл 

столиці. Очолював організаційний комітет науковий куратор конференції -             

Чекан Ю.І., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної 

Академії ім. П.І. Чайковського. 
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Цей інноваційний проєкт дав учням унікальну можливість поспілкуватись 

з питань музичного мистецтва, набути досвід публічних виступів, опанувати  

навички самостійної роботи з різними інформаційними джерелами. Впродовж 

заходу учні виступали не лише у ролі доповідачів, але й самі вели секційні 

заняття, виконували функції реєстраторів та модераторів заходу. Учасники, які 

виявили найбільшу дослідницько-творчу активність з предметів теоретичного 

циклу, отримали сертифікати, які надають право головувати (вести тематичну 

секцію) на наступній конференції.  

А наступна конференція, але вже із статусом всеукраїнської, відбулась                   

27-28 вересня та 4-5 жовтня 2019 року у конгрес-готелі «Пуща»                                 

(вул. Юнкерова, 10) у рамках проведення ХХХ міжнародного фестивалю                  

«Київ Музик Фест-2019». 

 Зросла кількість учасників заходу – 144 вихованці мистецьких шкіл з 

усіх регіонів Україні успішно представили свої творчі виступи. До участі у  

конференції долучилися діти з особливими потребами із закладів мистецького 

спрямування. 
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31  травня 2019 року, у переддень  Міжнародного дня захисту дітей, у  

Колонній залі Київської міської  державної адміністрації  відбулась урочиста 

церемонія вручення творчих  стипендій  Київського міського голови у розмірі 

по 1000  гривень 75 талановитим  дітям – учням  мистецьких  навчальних 

закладів столиці, які стали лауреатами міжнародних та всеукраїнських 

конкурсів. 

Серед нагороджених – 6 вихованців  мистецьких  шкіл Оболонського 

району:  Дитячої музичної школи № 36, Дитячої музичної школи № 37, Дитячої 

школи мистецтв № 5,  Дитячої художньої школи  № 3. 

 

  
 

   
                

30 травня у культурному просторі галереї «Оболонь – арт», яка 

розташована у Центральній районній бібліотеці імені Героїв Небесної Сотні                             

(вул. Г.Сталінграду, 51-Б), відбулося урочисте вручення свідоцтв про здобуття 

початкової мистецької освіти випускникам художнього відділення Дитячої 

школи мистецтв № 5 та відкриття виставки дипломних робіт випускників.  

Випускниками були продемонстровані не тільки дивовижні картини, але 

й  костюми власного виробництва, відбулась цікава творча імпреза. 
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              Одним із основних напрямків роботи Управління культури є проведення 

районних культурно-мистецьких заходів, направлених на збереження 

відродження традицій українського народу, організацію змістовного 

культурного дозвілля мешканців району та гостей столиці.  

         На високому мистецькому рівні у 2019 році була проведена низка 

районних заходів, серед яких:  
 

         покладання квітів до пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні - Героям 

України та Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України;   
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  святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України;  
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 засвічення новорічної районної ялинки «На щастя, на добро, на Новий рік». 

 

   
                

     
 

Більше 4 тисяч дітей пільгових категорій Оболонського району відвідали 

новорічно-різдвяні вистави «За сімома замками» у приміщенні Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації, подивилися цікаві мультфільми 

«Звірополюс» та «Король віслюк» у приміщенні Дитячого кінотеатру «Кадр», 

завітали до Світлиці Святого Миколая.  Всі діти отримали солодкі подарунки. 

 

Свято Святого Миколая у Дитячому кінотеатрі «Кадр» 
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Новорічні вистави для дітей пільгових категорій в актовій залі 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.  
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Всього на проведення культурно-мистецьких заходів у 2019 році по галузі 

«Культура і мистецтво» використано 398,6 тис. грн. 
 

           Успішно працювало у 2019 році комунальне підприємство «Дитячий 

кінотеатр «Кадр»: відбувся показ  61 кінофільму (52 – дитячих, 9 - дорослих),   

продемонстровано - 1404 сеанси, з яких 10 - для  дітей шкільних літніх таборів. 

Відвідало дитячий кінотеатр за вказаний період - 18887 глядачів, 875 з яких  - 

діти з оздоровчих таборів. 

          (У 2018 році в  КП „Дитячий кінотеатр „Кадр”:  відбувся  показ -                             

53 кінофільмів,  продемонстровано - 1327 сеансів, відвідало дитячий кінотеатр -  

16674  глядачів).    

Завдяки виконаній за попередні роки модернізації кінообладання, 

оновленню інвентарю, відкриттю затишного дитячого кафе-кондитерської, нині 

спостерігається позитивна динаміка у відвідуванні закладу. 
 

Маленькі кіномани 
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  Створення оновлених, сучасних інтер’єрів, модернізація приміщень та 

збільшення технічних можливостей закладів культури, розширення програм 

розвитку для дітей і підлітків - сьогодні це ідеї, які вже активно втілюються в 

життя та розвивають популярність публічних бібліотек та мистецьких шкіл 

району.  

У 2019 році завершено капітальний ремонт Центральної районної 

бібліотеки імені Героїв Небесної Сотні для дітей (просп. Г.Сталінграду, 51-б) та 

розпочато капітальний ремонт публічної бібліотеки імені Панаса Мирного                                      

(вул. Ю.Кондратюка, 4-б). Кошти на проведення капітальних ремонтів у сумі                 

1,0 млн грн були передбачені Програмою економічного та соціального розвитку 

міста Києва (освоєно - 999, 9 тис. грн). 
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Управлінням культури здійснювався контроль за дотриманням вимог 

підприємствами, установами та організаціями стосовно санітарно-технічного 

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

спадщини та прилеглої до них території.         

    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.       

           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.  

 

   
                            

   
 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА. СТАН ІНФОРМУВАННЯ МЕШКАНЦІВ 

РАЙОНУ СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

В умовах становлення демократичного суспільства одним з ключових 

питань є забезпечення відкритості органів публічної влади. Адже, саме 

відкритість у підготовці та прийнятті управлінських рішень є основою довіри 

суспільства до влади, створення її позитивного іміджу. Важливим є створення 

умов для вільного доступу громадян до рішень органів державної влади, до 
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інформації про діяльність цих органів, створення належних умов для залучення 

громадськості до процесу прийняття рішень.  

Дієвим засобом інформування населення про функціонування влади, її 

плани та можливі напрями дій, економічне, соціальне, культурне життя є 

вебсайт органу місцевого самоврядування, завдяки якому кожен громадянин 

отримує достовірну, повну та всебічну інформацію з надійного джерела. Саме 

тому інформація про діяльність районної влади та інформація довідкового 

характеру розміщується на офіційній субвебсторінці Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації на єдиному вебпорталі територіальної 

громади міста Києва та на сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», що є 

потужним засобом доведення інформації до широкого кола осіб. 

 

 
 

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 
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2018-2020 роки, Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2020 року, «Молодь та спорт столиці», 

«Турбота. Назустріч киянам», «Соціальне партнерство», «Діти.Сім’я.Столиця»,  

«Безпечна столиця на 2019-2021 рр.», Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва, Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 рр., «Київ 

без бар’єрів», програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019-2023 рр., 

програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 рр., 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

на 2016-2020 рр., Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-

2023 рр.» та інші. Завдання районної влади не тільки забезпечувати виконання 

заходів щодо реалізації програм, а й інформувати про це громаду.  

На субвебсторінці Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, зокрема, створено розділи «Довідник», «Корисна інформація», 

«Реалізація проєктів Громадського бюджету», «Запобігання та протидія 

домашньому насильству», «Протидія торгівлі людьми», «Статистика», 

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

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

«Громадська рада» тощо, які регулярно наповнюються відповідними 

матеріалами. Обов’язково висвітлюються на сайті звіти про роботу структурних 

підрозділів Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, 

інформація, яка розглядається на апаратних нарадах та засіданнях Колегій 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 
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З метою залучення громади до формування та реалізації державної 

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

значення, на сайті Оболонської районної в місті Києві державної 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. 

 
 

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 проєктів 

за рахунок коштів Громадського бюджету м. Києва.  
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Протягом 2019 року в розділі «Новини» було розміщено майже 3000 

новин, 400 анонсів, 338 оголошень. На сайті постійно з’являються нові 

рубрики, банери, розділи, аби донести актуальну та необхідну інформацію до 

мешканців району. 

Ще одним дієвим засобом доведення інформації до широкого кола осіб є 

соціальна мережа «Фейсбук», яка дозволяє забезпечити зворотній зв’язок з 

мешканцями та оперативно реагувати та надавати інформацію з актуальних та 

проблемних питань життєдіяльності району. На сторінці Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації постійно розміщуються матеріали про 

події в районі, анонси, оголошення, довідкова та роз’яснювальна інформація. 

 

 
 

Жителі району активно використовують можливість отримати довідкову 

інформацію, поскаржитись на проблему чи послугу через соціальну мережу 

«Фейсбук». Всі дописи, коментарі, зауваження, які надходять на сторінку 

оперативно опрацьовуються та надаються конкретні та чіткі відповіді. Таким 

чином, жителі району мають можливість швидко отримати інформацію або 

вирішити власні проблеми, що зменшує необхідність звернень до державних 

органів. Це є дієвим засобом спілкування з мешканцями району, про що 

свідчать численні слова подяки.  

Крім того, структурними підрозділами Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації використовуються безліч інших форм 

інформування: проведення круглих столів, семінарів, зустрічей, форумів, 

електронних консультацій, воркшопів, розміщення інформації на стендах та 

інформаційних дошках тощо. 
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Представники Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації надають коментарі засобам 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. 

 

   
 

  
 

Протягом 2019 року керівництвом Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації під час особистих та виїзних прийомів громадян 

прийнято 321 жителя району.  

За 2019 рік до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

надійшло 4297 звернень від громадян та 413 запитів на отримання інформації, з 

яких 60 – від юридичних осіб та 353 – від фізичних осіб. Крім того, надійшло 

169 запитів від засобів масової інформації.  

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 районній в місті Києві державній 

адміністрації до обговорення та прийняття рішень, пов’язаних з інтересами 

різних соціальних груп.  
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26 червня 2019 року відбулись установчі збори за участю представників 

інститутів громадянського суспільства щодо обрання нового складу 

Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2019-2021 роки. Із 103 делегатів, які були включені 

ініціативною групою до списку учасників зборів, були присутні та взяли участь 

у голосуванні 77 осіб. Шляхом рейтингового голосування учасники зборів 

обрали новий склад Громадської ради у складі 35 осіб.  

За пропозиціями Громадської ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації та структурних підрозділів Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації затверджено орієнтовний план 

консультацій з громадськістю на 2020 рік. Окрім того, з громадськістю 

постійно проводяться консультації для з’ясування громадської думки на етапі 

підготовки рішень органом влади або під час внесення змін.  

Відкритість та прозорість діяльності є основними принципами, якими у 

своїй роботі керується районна влада. Оперативне реагування на звернення 

громадян, реалізація проєктів та ініціатив активної громади району є 

підтвердженням доступності районної влади та готовності до діалогу. 

Конструктивний діалог між усіма зацікавленими сторонами посилює довіру та 

дає змогу формувати дієвий механізм вирішення багатьох проблем. 

 

Покращення рівня життя та добробуту мешканців та збереження 

позитивної динаміки розвитку району і надалі буде пріоритетом для районної 

влади. 


