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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. 

До складу Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

у 2020 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 2021 року штатна чисельність працівників Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації становить 372 посади (в т.ч. 

апарату – 139), з них посад державної служби – 365 (зокрема, в апараті - 134). 

Укомплектовано 337 посад (в т.ч. апарату - 119), з них посад державної 

служби – 330 (зокрема, в апараті - 114). 

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. 

Проте, відповідно до абзацу п’ятого пункту 8 розділу II «Прикінцеві 

положення» Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX «Про внесення 

змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік» 

тимчасово, на період дії карантину, установленого постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290, з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зупинена дія положень Закону 

України «Про державну службу» в частині проведення конкурсів на посади 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-20#n101
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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державної служби та призначення на посади державної служби за результатами 

конкурсу. 

Таким чином, у зв’язку з виробничою необхідністю з квітня 2020 року в 

апараті Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

проводились добори з призначення на вакантні посади державної служби 

категорій «Б» і «В» шляхом укладання контракту про проходження державної 

служби на період дії карантину. 

 Інформація про наявні вакантні посади подавалася до виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

розміщувалась на субвебсторінці Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації  Єдиного вебпорталу територіальної громади міста Києва під 

рубрикою «Вакансії». 

З початку 2020 року в апараті Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації проведено: 

- 5 конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби, з них: 

категорії «Б» - 3, категорії «В» - 2, за результатами яких призначено 2 

державних службовців категорії «Б» та 1 – категорії «В»; 

- 17 доборів з призначення на вакантні посади державної служби шляхом 

укладення контракту про проходження державної служби на період дії 

карантину, з них: категорії «Б» - 6, категорії «В» - 11, за результатами яких 

призначено 1 державного службовця категорії «Б» та 10 – категорії «В». 

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. 

У зв’язку зі встановленням карантину та запровадженням обмежувальних 

протиепідемічних заходів з 12 березня до 31 грудня 2020 року обмежено 

кількість проведення засідань Колегії, апаратних нарад, нарад з питань 

забезпечення життєдіяльності району та «прямих» телефонних ліній голови 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації з мешканцями 

району. 

Протягом 2020 року проведено:        

2 засідання Колегії Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, на яких розглянуто 4 питання порядку денного і напрацьовано 33 

протокольних доручення;  

2 апаратні наради, на яких розглянуто 6 питань порядку денного і 

напрацьовано 15 протокольних доручень;  

20 нарад з питань забезпечення життєдіяльності району, на яких 

напрацьовано 142 протокольних доручення;  

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

46 протокольних доручень.  

Проведено 2 засідання підготовчої групи з питань проведення громадського 

звіту щодо роботи Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за 
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2019 рік та перше півріччя 2020 року, під час яких надано 48 протокольних 

доручень. 

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 2020 рік Оболонський район посів 6 місце.  
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Характеристика району 
 
Оболонський район м.Києва розташований на північному заході міста, на 

правому березі Дніпра, і займає площу 10,86 тис.га, або 13% території міста. 

Район межує з Деснянським, Дніпровським, Подільським, Святошинським 

районами. 

Чисельність населення району 318,35 тис.осіб, що становить 10,7% 

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: 

великі промислові підприємства –182 статистичні одиниці, що ведуть свою 

виробничу діяльність у 11 галузях; 

6 науково-дослідних інститутів і установ; 

5 трамвайних, 14 тролейбусних  маршрутів, 11 автобусних маршрутів; 

40 таксомоторних маршрутів;  

1 лінія метро; 

1 маршрут міської електрички; 

30 гаражно-будівельних кооперативи; 

2 багатоповерхові кооперативні автостоянки –  «Дніпро», «Схід»; 

20 автокооперативів по експлуатації відкритих автостоянок; 

27 підземних паркінгів; 

16 відділень зв’язку; 

754 об’єкти торгівлі;  

17 торговельних та торговельно-розважальних центрів; 

358 закладів ресторанного господарства; 

674 об’єкти 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;   

146 закладів освіти (з них 83 дошкільних заклади); 

7 позашкільних закладів; 

3 спортивні школи; 

503 спортивні споруди. 
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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            

2020 рік становить – 2 391,1 млн грн, або 93 % до уточненого плану на рік 

(2 555,8 млн грн), з них: 

Загальний фонд 

За 2020 рік виконання загального фонду становить –                                  

1 922,1 млн грн, або 93 % до уточненого плану на рік (2 057,5 млн грн), в тому 

числі в розрізі галузей: 

- Освіта – виконання 1 649,2 млн грн, або 93 % до уточненого плану на рік; 

- Соціальний захист та соціальне забезпечення, молодіжна політика – 

виконання 51,9 млн грн, або 96,8 % до уточненого плану на рік; 

- Культура і мистецтво – виконання 20,1 млн грн, або 91 % до уточненого 

плану на рік; 

- Фізична культура і спорт – виконання 26,9 млн грн, або 81 % до 

уточненого плану на рік; 

- Державне управління – виконання 112,9 млн грн, або 98 % до уточненого 

плану на рік;  

- Житлово-комунальне господарство – виконання 61,1 млн грн, або 96 % до 

уточненого плану на рік. 

 

Виконання видатків в розрізі статей: 

- Заробітна плата з нарахуваннями – виконання 1 517,2 млн грн, або 99% до 

уточненого плану на рік; 

- Продукти харчування та медикаменти – виконання 66,7 млн грн, або 75% 

до уточненого плану на рік; 

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – виконання 67,1 млн грн, або 

49% до уточненого плану на рік; 

- Поточні трансферти підприємствам – виконання 66,8 млн грн, або 89 % 

до уточненого плану на рік; 

- Інші виплати населенню – виконання 5,5 млн грн, або 99% до уточненого 

плану на рік. 

- Інші видатки на утримання установ – виконання 198,8 млн грн, або 90% 

до уточненого плану на рік. 

Спеціальний  фонд 

За 2020 рік виконання спеціального фонду становить – 468,9 млн грн, що 

становить 94 % до уточненого плану на 2020 рік (498,3 млн грн), з них 

використано: 

- за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 

21,1 млн грн, що становить 98 % до уточненого плану на рік (21,6 млн грн); 
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- за рахунок надання платних послуг бюджетних установ – 33,7 млн грн, 

що становить 79 % до уточненого плану на рік (42,6 млн грн); 

- Бюджет розвитку – 414,1 млн грн, що становить 95 % до уточненого 

плану на 2020 рік (434,1 млн грн), в тому числі: 

- капітальні видатки установ – 255,9 млн грн (95%);  

- придбання обладнання – 84,3 млн грн (98%); 

- реконструкція об’єктів – 55,1 млн грн (92%); 

- субсидії, поточні та капітальні трансферти – 18,8 млн грн (92%). 

 

Громадський бюджет 
 

У 2020 році було реалізовано та профінансовано 61 проєкт громадського 

бюджету на загальну суму 19 652,95 тис. грн.  

Виконавцями проєктів були управління освіти (37 проєктів), управління 

житлово-комунального господарства (20 проєктів), управління будівництва (4 

проєкта).  

Основні ідеї проєктів громадського бюджету, які втілені в життя: 
 

- закупівля комп’ютерного обладнання для навчання 

 

 
                                 Проєкт № 1093 «Сучасна освітня школа № 8», вул. Вишгородська, 6 
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                                       Проєкт № 1093 «Сучасна освітня школа № 8», вул. Вишгородська, 6 
 

- облаштування шкільної їдальні в зону комфортності, зручності та 

сучасності для учнів 

 
                                  Проєкт № 1276 «Сучасній школі (СШ № 239)», просп. Оболонський, 16-д 



 
 

 

10 

 

 
Проєкт № 1276 «Сучасній школі (СШ № 239)», просп. Оболонський, 16-д 

 

-  облаштування дитячих ігрових майданчиків  

 
Проєкт № 358 «Сучасний дитячий ігровий майданчик», вул. Вишгородська, 44 Б 
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- реконструкція скверу 
 

 
Проєкт № 99 «Реконструкція скверу на вул. Героїв Дніпра» 

 

Крім цього, у 2020 році було супроводжено 213 проєктів громадського 

бюджету, запропонованих мешканцями столиці. Серед них переможцями стали 

45 проєктів на суму 24 528,4 тис. грн. Виконавцем 40 проєктів на суму      

22 609,1 тис. грн буде управління освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації, виконавцем 4 проєктів на суму 1 673,3 тис. грн буде 

управління житлово – комунального господарства Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації, виконавцем 1 проєкту на суму 246,0 тис. грн 

буде управління будівництва Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації. Реалізовуватись проєкти будуть у 2021 році. 

Проводилася робота щодо повернення помилково або надміру зарахованих 

до бюджету платежів та інших доходів бюджету за заявами юридичних та 

фізичних осіб. Так, протягом 2020 року було отримано 20 таких звернень. 

Повернуто з бюджету міста Києва коштів на суму 26,7 тис. грн. 
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ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ В ЧАСТИНІ ОСВОЄННЯ КОШТІВ, ДЕ ГОЛОВНИМ 

РОЗПОРЯДНИКОМ Є ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Показники Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2020 рік були затверджені розпорядженням Київської міської державної 

адміністрації від 28.12.2019 № 2290. 

Виконання капітальних ремонтів по Оболонському району було визначено 

розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 07.02.2019 № 75 

Згідно з Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 

рік було заплановано освоїти по Оболонському району 327443,4 тис. грн (в тому 

числі 59725,8 тис. грн на фінансування капітальних вкладень та 267717,6 тис. грн 

на капітальні ремонти).  

Загалом по Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації на 

капітальні вкладення було освоєно коштів на 310125,9 тис. грн з міського 

бюджету, що в 1,46 рази більше, ніж у  2019 році, в тому числі: 

- 255053,9 тис. грн на здійснення капітальних ремонтів; 

- 55072,0 тис. грн на проведення реконструкції об’єктів. 
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Питома вага у відсотках фінансування, виділеного містом, у розрізі галузей 

складає: 

1. освіта -  50,9%;  

2. житлово-комунальне господарство - 46,8%; 

3. інші галузі - 2,3 %. 
 

  
 

Найбільший обсяг робіт в Оболонському районі у відповідності до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік було 

заплановано виконати по галузі «Освіта» 166651,3 тис. грн. З них в рамках 

реконструкції об’єктів освіти освоєно 55072,0 тис. грн.  

В 2020 році завершені роботи з реконструкції стадіону між 

спеціалізованою школою № 194 на вул. Героїв Дніпра,10-Б та ЗЗСО № 252 на 

вул. Зої Гайдай,10-В, реконструкція ДНЗ № 436 на вул. Автозаводській,17-А та 

реконструкція ЗНЗ № 214 на просп. Оболонському,9-А. Крім того виконувались 

капітальні ремонти, які включають роботи з заміни вікон, ремонту дахів, 

внутрішніх інженерних мереж, приміщень закладів, огорож та інших робіт у 

закладах освіти. Загалом по цих роботах освоєно 107549,5 тис. грн. 

По галузі «житлово-комунальне господарство», за 2020 рік освоєно 

141729,5 тис. грн. Роботи на об’єктах включали заміну вікон, капітальний 

ремонт інженерних мереж, покрівель, асфальтового покриття прибудинкових 

територій, ліфтів та інше. 

По галузі «Охорона здоров’я» освоєно 1771,9 тис. грн. та завершені роботи 

по об’єкту «Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду центральної районної 

дитячої поліклініки на вул. Північній,4-А». 

По галузі   «Культура та мистецтво» освоєно 4776,7 тис. грн.  

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення» 

освоєно 998,2 тис. грн. 

За рейтинговим показником освоєння капітальних вкладень та робіт з 

капітальних ремонтів в 2020 році Оболонський район посів 2 місце.  
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ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
 

У промисловому комплексі Оболонського району, за даними Головного 

управління статистики в місті Києві, на сьогоднішній день  обліковується 182 

статистичні одиниці. З усього загалу лише три підприємства залишаються 

державними: ДП «Завод «Генератор» та ПАТ «Завод «Маяк» (у складі ДК 

«Укроборонпром»), а також ДП «Київська офсетна фабрика» (знаходиться у 

сфері підпорядкування Міністерства фінансів України).  

За січень-листопад 2020 року підприємствами району реалізовано 

промислової продукції на суму 12,1 млрд грн, що складає 4,7% від обсягів 

реалізації по місту Києву.  
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Провідною галуззю в Оболонському районі протягом останніх двадцяти 

років традиційно є харчова промисловість. На неї припадає понад чверть усієї 

реалізованої товарної продукції району. Також у районі працюють такі галузі 

промисловості: хімічна, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів, 

машинобудування, целюлозно-паперова, легка промисловість, металургія та 

оброблення металів, виробництво деревини та виробів з дерева, фармацевтична, 

газопостачання, інші галузі. 
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За межі України протягом січня-листопада 2020 року 50 статистичними 

одиницями району реалізовано промислової продукції на загальну суму                   

1,03 млрд грн. Частка обсягів реалізації за межі України в загальних обсягах 

реалізації по промисловому комплексу району становила 8,5%. Відповідно, в 

межах України було реалізовано промислової продукції на суму 11,1 млрд грн, 

або 91,5% від загальних обсягів реалізації.  

Найбільшими експортерами є такі підприємства району: ПАТ «Оболонь», 

ТОВ СК «Джонсон», ТОВ «Завод «Мікрони», ТОВ «Київська макаронна фабрика», 

СП «РІФ-1», ТОВ «Промпласт», ТОВ «Люм’єр Фарма», ТОВ «Джендентал Україна», 

ТОВ «КХС Україна», ТОВ «Технокластер Премко електрика», ТОВ «Пластко Україна».  

Стимулювання експортної діяльності малого і середнього підприємництва 

в районі здійснюється шляхом інформування про відповідні курси та тренінги, 

експортні форуми, виставки, можливості кредитування тощо; представлення до 

нагородження в рамках конкурсу «Кращий експортер року» у співпраці з 

Департаментом промисловості та підприємництва Київської міської державної 

адміністрації, Торгово-промисловою палатою України та Київською Торгово-

промисловою палатою тощо. 

Так, в грудні 2020 року підприємствам-експортерам району було 

запропоновано взяти участь у конкурсі «Кращий експортер року». Чотири 

підприємства району стали переможцями конкурсу. 
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Нагородження ПП «Ярослав» - одного з переможців конкурсу «Кращий експортер року» 

 

У районі створені та працюють консультативні та дорадчі органи: Рада 

директорів промислових підприємств, установ та організацій Оболонського 

району та Координаційна рада з питань малого та середнього підприємництва 

при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації.  

17 листопада 2020 року в приміщенні Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації відбулося спільне засідання цих Рад. На вимогу часу, 

що пов’язано з поширенням пандемії коронавірусної інфекції, захід проходив із 

дотриманням карантинних вимог – у масковому режимі. 
 

 
Засідання Ради директорів промислових підприємств, установ 

та організацій Оболонського району міста Києва. 
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Керівництво району тісно співпрацює з промисловими підприємствами, 

проводячи виїзні наради на підприємствах району, або ж запрошуючи їх 

керівників на співбесіди та наради до Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Так, кращі промисловці району були нагороджені відзнаками Київського 

міського голови В. Кличка з нагоди святкування Дня машинобудівника (захід 

проходив 27 вересня 2020 року).  
 

 
Святкування Дня машинобудівника, ПАТ «Промзв’язок» 

 

 

СТАН КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ РАЙОНУ, КОНТРОЛЮ  

ТА ПРОТИДІЇ РОЗМІЩЕННЮ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ МІСЦЬ 

СТИХІЙНОЇ ТОРГІВЛІ ТА САМОВІЛЬНОМУ ВСТАНОВЛЕННЮ 

ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 25 серпня 2008 року         

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

місті Києві державна адміністрація відповідно до наданих повноважень 

здійснює нагляд за дотриманням вимог Правил благоустрою на території 

Оболонського району. 

У 2020 році виявлено 1276 порушень Правил благоустрою та вручено 

відповідно стільки ж приписів. 97,3 %  порушень було виправлено. 

Крім того, складено 408  протоколів за статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Відділом контролю за благоустроєм проведено організаційні заходи щодо 

приведення до належного санітарного стану засмічених територій та ліквідації 

навалів побутового сміття на території району. Протягом 2020 року спільно з 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності: 
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- двічі організовано заходи з дотриманням всіх санітарних норм щодо  

приведення до належного санітарного стану території, прилеглої до станції 

міської електрички «Зеніт»;  
 

 
 

           
 

- проведено прибирання на вулиці Північній; 
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- проведено прибирання на узбережжі озера Кирилівське вздовж вулиці 

Богатирської. 

 
  

- проведено прибирання біля теплопункту, за адресою: вул. Маршала  

Малиновського, 27/23.   

 

 
 

У 2020 році було заплановано проведення толок з прибирання та вивезення 

сміття; залучення підприємств, організацій до благоустрою району; проведення 

озеленення території району з висадженням дерев, кущів, квітів. Але у зв’язку 

із запровадження карантинних обмежень, ці заходи будуть проведені, після 

закінчення  карантину. 
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У рамках загальноміської програми «Чисте місто» для щоденного 

моніторингу територію району поділено на сектори та закріплено за 

відповідальними головними спеціалістами відділу контролю за благоустроєм та 

інспекторами комунального підприємства «Київблагоустрій» Департаменту 

міського благоустрою Київської міської державної адміністрації.  

Для забезпечення життєдіяльності населення та сталої роботи міського 

господарства в разі ускладнення погодних умов у зимовий період Оболонською 

районною в місті Києві державною адміністрацією створено оперативний штаб 

з попередження та ліквідації наслідків негоди. В цілодобовому режимі 

проводиться інспектування  щодо якісного та своєчасного очищення території 

району від снігу та накриження.  

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 2020 році у відділі контролю закрито 178 

аварійних та 49 планових контрольних карток, тобто за 227 адресами 

благоустрій відновлено. 

Відповідно до електронної бази «Контора» Департаменту міського 

благоустрою Київської міської державної адміністрації на території  

Оболонського району розміщено 698 тимчасових споруд. За 2020 рік, проведеною 

роботою, шляхом самовивозу власниками, силами КП «Київблагоустрій» та 

КП «Міський магазин» було демонтовано 87 незаконно встановлених об’єктів 

благоустрою, в тому числі: 12 тимчасових споруд, 1 літній майданчик, 16 

автолавок. Разом з тим, на місці будівництва транспортної розв’язки на вулиці 

Богатирській  демонтовано 235 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. 

Під час рейдів з торгуючими проводилася роз’яснювальна та 

профілактична робота щодо заборони торгівлі в невизначених місцях та без 

необхідної дозвільної документації, відповідальності за порушення ст.160 

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

правопорушення, а також вживались заходи адміністративного впливу, було 

проведено 154 рейди.  

Працівниками відділу контролю за благоустроєм за порушення пункту 

20.1.1. «Правил благоустрою міста  Києва», а саме самовільне зайняття частини 

території об’єкта благоустрою, на порушників у 2020 році складено 236 

адміністративних протоколів та направлено на розгляд адміністративної комісії. 
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Для вирішення питання ліквідації стихійної торгівлі в Оболонському 

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

організовано та запропоновано соціальні місця для продажу товарів власного 

виробництва. Наразі, організовано КП «Поділ-Нерухомість» на території 

Оболонського району постійно діючі сільськогосподарські ярмарки, які 

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

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ  

 

Житлова галузь району наразі перебуває в стадії реформування.  

 

Структура житлового фонду Оболонського району м.Києва 
                                                                                                            

№ п/п Форма власності житлового фонду Кількість, од. 

1. Комунальна власність 623 

2. ЖБК 90 

3. ОСББ 79 

4. Відомчі житлові будинки 11 

5. Житлові будинки збудовані за кошти 

інвесторів 

 

99 

6. Гуртожитки 11 

 

 
 

Обслуговування житлових будинків району та їх життєзабезпечення 

здійснюють 33 житлових підприємства, в т.ч. одне 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 79 ОСББ. 

Виконуючи функції з обслуговування житлового фонду, цими 

організаціями надано населенню послуг на суму понад 343,8 млн грн, в тому 

числі 264,5 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 прибудинкових територій», за рахунок  яких  здійснювалось технічне 

обслуговування ліфтів, поточний ремонт конструктивних елементів, який 

виконано на суму понад 19,4 млн грн. 
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Однак, житловий фонд району має поважний вік і значну зношеність, тому 

було запроваджено ряд програм по ремонту житлового фонду. 

Відповідно до розпорядження Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 19.10.2020 № 521 «Про внесення змін до 

розпорядження Оболонської районної в місті Києві державній адміністрації від 

07 лютого 2020 року №75» було заплановано провести капітальний ремонт на 

266 об’єктах  на суму 147 млн 226 тис. грн. 

Станом на 01.01.2021 виконано робіт  на суму 136 млн 395,9 тис. грн на 

258 об’єктах, з них: 

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

52 об’єкта на суму 28 млн 563 тис. грн;  

- капітальний ремонт покрівель – 27 об’єків на суму 23 млн 426 тис. грн; 

- капітальний ремонт ліфтів – 35 об’єктів на суму 7 млн 609  тис. грн; 

- капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів – 58 об’єктів на суму                         

52 млн 862 тис. грн; 

- капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових – виконано 

роботи на  6 об’єктах на суму 2 млн 487 тис. грн; 

- реалізація громадських проєктів – 20 об’єктів на суму 2 млн 224 тис. грн; 

- капітальний ремонт/заміна вікон – 23 об’єкта  на суму 3 млн 849,7 тис. грн; 

- капітальний ремонт вхідної групи та першого поверху з влаштуванням 

пандусу (проєктні роботи) – 1 об’єкт на суму 49,9 тис. грн; 

- капітальний ремонт на умовах співфінансування: 

капітальний ремонт покрівлі – 10 об’єктів на суму 5 млн 925,5 тис. грн; 

капітальний ремонт/заміна вікон – 2 об’єкти на суму 551,8 тис. грн; 

капітальний ремонт сходових клітин ( заміна дверей) – 2 об’єкти на суму 

383,04 тис. грн; 

складання енергетичного сертифікату житлового будинку – 3 об’єкти на 

суму 76,2 тис. грн; 

капітальний ремонт/герметизація стиків стиків стінових панелей – 2 

об’єкти на суму 540,1 тис. грн; 

капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових - 3 об’єкти на 

суму 1 млн 01 тис. грн; 

капітальний ремонт ліфтів – 8 об’єктів на суму 4 млн 064 тис. грн;    

реконструкція системи централізованого опалення/встановлення 

індивідуального теплового пункту  - 1 об’єкт на суму 445,3 тис. грн; 

капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж  - 6 

об’єктів  на суму 1 млн 977 тис. грн; 

капітальний ремонт вхідної групи – 1 об’єкт на суму 347,3 тис. грн. 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття  

на вул. Бережанська, 10-12 

до                                                          після 

 
 

Капітальний ремонт асфальтового покриття  

На вул. Маршала Малиновського, 13 

до                                                            після 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття  

На вул. Академіка Навашина, 13 

до                                                            після 
 

 
 

Капітальний ремонт асфальтового покриття на вул. Вишгородська, 44-А 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття  

на вул. Маршала Малиновского, 32–32-А 

                         

                          до                                                              після 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття 

на вул. Героїв Дніпра, 59 

                         

 
 

Капітальний ремонт асфальтового покриття  

на вул. Маршала Малиновского, 25 

до                                                              після 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття  

на вул. Бережанська, 10 
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Капітальний ремонт покрівлі на вул. Автозаводська, 25-А 

 

до                                     після 
 

 
 

Капітальний ремонт покрівлі на вул. Автозаводська, 27-Б  

 

до                                                              після 
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Капітальний ремонт покрівлі на вул. Вишгородська, 54 

до 

 
 

після 
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Капітальний ремонт покрівлі на вул. Олександра Попова, 9  
 

до початку ремонтних робіт 
 

 
 

під час виконання ремонтних робіт 
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після закінчення ремонтних робіт 
 

 
 

Капітальний ремонт покрівлі на вул. Йорданська, 22  
 

до                                                              після 
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Капітальний ремонт покрівлі на вул. Зої Гайдай, 2 
 

  
 

Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових 

вул. Петра Панча, 11 
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Капітальний ремонт інженерних мереж на вул. Маршала Тимошенка, 3-В 
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Капітальний ремонт інженерних мереж на вул. Героїв Дніпра, 38-Е 
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Капітальний ремонт ліфта на вул. Йорданська, 11-Б  
 

до                                                                   після 
 

 
 

Облаштування дитячого майданчика за адресою: вул. Вишгородська, 44-Б   
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Облаштування дитячого майданчика за адресою: вул. Бережанська, 16   
 

до                                                     після 
 

 
 

Капітальний ремонт/заміна дверей (на умовах співфінасування)  

вул. Богатирська, 16 
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Капітальний ремонт покрівлі (на умовах співфінасування),       

вул. Північна, 54-А  
 

 
 

Капітальний ремонт покрівлі (на умовах співфінансування),  

просп. Героїв Сталінграда, 16-Б  
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Капітальний ремонт покрівлі (на умовах співфінасування)    

вул. Північна, 54-Б 
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Капітальний ремонт/встановлення індивідуального теплового пункту (на умовах 

співфінасування) за адресою: просп. Героїв Сталінграда, 20-А (9 під’їзд) 
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За 2020 рік освоєно 147 млн 226 тис. грн, що на 3,0 % більше, ніж у 2019 

році. 

Порівняльні дані капітального ремонту житлово фонду  

за 2018, 2019, 2020 роки (тис. грн). 
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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 2020  рік було проведено роботи по реконструкції 38 

ліфтів. Замовником зазначених робіт розпорядженням Київської міської 

державної адміністрації визначено комунальне підприємство 

«Київбудреконструкція». 

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 2020 році були проведені консультації на тему: 

«Організації і проведення установчих зборів та реєстрації ОСББ», «Реалізація 

програми співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних 

ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних 

будинках міста Києва (70/30)».    

Станом на 01.01.2021 в районі створено 79 ОСББ.   
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136 395,9 
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УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
 

На балансі Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Оболонського району» м. Києва корпорації «Київавтодор» (далі – КП ШЕУ) 

знаходиться: 

- 144 вулиці та площі загальною протяжністю 138,06 км, тротуари 194,95 км 

(площею – 2764,1 тис. кв. м, в тому числі тротуарів – 794 тис. кв. м, доріг 

– 1970,1 тис. кв. м);  

- підземних переходів – 33 од.; 

- направляючої огорожі – 13342 пог. м; 

- колесовідбійної стрічки – 21175 пог. м; 

- перильної огорожі – 5042 пог. м; 

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

– 1669 од., оглядові колодязі – 1335 од.); 

- очисна споруда – 1 од.; 

- насосні станції для перекачування зливових вод – 1 од. 

 

За 2020 рік КП ШЕУ було виконано робіт на суму 156571,7 тис. грн: 

- Вивезено 15847 куб. м сміття;  

- Прибрано 3870,1 тис. кв. м доріг та тротуарів; 

 

 
вул. Вишгородська 
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вул. Йорданська 

 

 
Станція метро «Героїв Дніпра» 
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проспект Оболонський 

 

- поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі району –38098,7 кв. м; 
 

 

вул. Олександра Архипенка 
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вул. Олександра Архипенка 
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проспект Маршала Рокосовського 

 

- поточний (дрібний) ремонт, ліквідація ямковості – 14978,8 кв. м; 
 

 
вул. Вишгородська 
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вул. Прирічна 

 

- поточний (дрібний) ремонт за струменево-ін’єкційною технологією із 

застосуванням дорожньої машини «Магнум» площею 3401 кв. м; 

 

 
проспект Героїв Сталінграда 
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- виконано заливку тріщин машиною «Крафко» - 31203 пог. м;  
 

 
 

 
вул. Маршала Тимошенка 
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- виконано ремонт оглядових колодязів 96 од., ремонт (заміна) 

зливоприймачів - 384 од.; 

 

 
вул. Героїв Дніпра 

 

 
 

проспект Степана Бандери 
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вулиця Зої Гайдай 

 

- ремонт (заміна дорожніх) огорожень – 2065,5 пог. м; 

- монтаж велопарковок - 10 од.; 

 

 
 

станція метро «Мінська» 
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- нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (фарба та пластик); 

 

 
Транспортна розв’язка вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда 

 

 

 
проспект Оболонський 

 



 
 

 

52 

 

 

 
Транспортна розв’язка вул. Богатирська – проспект Степана Бандери 

 

 
вулиця Попова 
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- влаштування острівців безпеки – 5 одиниць; 
 

 
вул. Маршала Малиновського 

- встановлення обмежувальних (антипаркувальних) стовпчиків – 496 штук; 

 

вул. Прирічна 
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- облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим 

каменем та влаштування тактильної плитки (шаблон уваги) – 38 од.; 

 

 
вул. Північна 

 

 
вул. Йорданська 
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- ремонт підземних пішохідних переходів – 32 од.; 
 

 

 
 

Підземний пішохідний перехід по проспекту Степана Бандери 
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- поливання вулиць району. 
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  УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

 

Найбільш важливе місце в мережі озеленення територій Оболонського 

району належить зеленим насадженням загального користування, 

балансоутримувачем яких є Комунальне підприємство по утриманню зелених 

насаджень Оболонського району (далі – КП УЗН).  

Загальна площа підпорядкованих КП УЗН Оболонського району територій 

зелених насаджень складає 551,97 га. Серед них парків та скверів – 309, 6 га.   
  

Основні показники діяльності КП УЗН Оболонського району за 2020 рік 
 

№ 

п/п 
Найменування робіт 

Од. 

вим. 
План Факт  

ОЗЕЛЕНЕННЯ: 

1 Посадка дерев з комплексом робіт шт. 550 837 

2 Посадка кущів шт. 5538 9116 

3 Ремонт газонів га 8,0 8,0 

4 Посадка квітів т.шт. 830 830,02 

Встановлення та ремонт об’єктів благоустрою: 

1 Встановлення нових урн шт. 15 20 

2 Встановлення надовбнів шт. 50 79 

3 Ремонт існуючих дитячих майданчиків шт. 15 17 

4 Ремонт існуючих лав шт. 10 35 

5 Ремонт існуючих спортивних майданчиків шт. 5 8 

6 Встановлення нових лав шт. 10 10 

7 Встановлення нових контейнерів для сміття шт. 5 6 

 

 
 

Благоустрій територій 
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Теплично-парникове господарство  

 

Теплично-парникове господарство КП УЗН вирощує квіткову продукцію 

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

вертикального озеленення в скверах та парках району.  На відкритому ґрунті - 

посадковий матеріал хвойних та декоративно-листяних кущів. Загалом за 2020 

рік КП УЗН вирощено та висаджено у районі понад 800 тисяч квітів. 

У комплексі робіт КП УЗН традиційно - оздоблення вулиць, проспектів та 

транспортних розв’язок району вертикальним озелененням, влаштування та 

догляд за газонами, влаштування квітників та клумб, створення та підтримання 

квіткових композицій на Співочому полі. 
 

 
Квіткова композиція, просп. Героїв Сталінграда 
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У зимовий період працівники КП УЗН забезпечують належний стан 

пішохідних доріжок, тротуарів, східців на балансових територіях (очищення від 

снігу та накриження, посипання доріжок протиожеледними матеріалами).   

Своєрідними вузлами, що зв’язують мережу озеленених територій в єдине, 

створюють її безперервність і комфортні умови для відпочинку у міському 

середовищі є парки. Ошатні доглянуті паркові алеї, сучасні лави, красиві 

декоративні зелені насадження, оксамитові газони та комфортні комплекси для 

безпечних розваг, відпочинку та саморозвитку (дитячі та спортивні 

майданчики,  інклюзивні майданчики, футбольні поля, громадська вбиральня) – 

усе це потребує щоденної кропіткої праці великої кількості працівників.  

З кожним роком серед забудови району з’являються нові відпочинкові 

комплекси – затишні та охайні сквери, де приємно проводити час під густими 

кронами дерев, милуючись сезонним квітуванням. Так, протягом 2020 року в 

Оболонському районі проведено капітальний ремонт 2 скверів.   

Сквер на пл. Оболонська, 6: на місці, яке роками було скупченням кіосків, 

виріс сучасний громадський простір із красенем-фонтаном у центрі, який у 

вечірні години розважає перехожих світло-музичним шоу. Тут висаджені 

декоративні дерева (ясени, клени, сливи Пісарді, кримські сосни), кущі 

(пухироплідник, ялівці, гортензія), а також популярні сьогодні злакові трави. 

Тут влаштовано красиві газони, сучасні доріжки, ЛЕД-освітлення, габіони.  

Облаштована стаціонарна система поливу скверу для забезпечення стабільного 

догляду за зеленими насадженнями.  

 

  
Фонтан у оновленому сквері на пл. Оболонській, 6 
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Сквер між житловими будинками № 3, 3-А на вул. Зої Гайдай та житловим 

будинком № 2-А на вул. Богатирській: на території понад 9 тис.кв.м 

облаштовано сучасні доріжки із ФЕМ-мощення, встановлено дитячий 

майданчик, урни, лави, висаджено декоративні дерева та кущі. Забезпечено 

влаштування поливо-зрошувальної мережі скверу, завершення робіт з 

облаштування скверу заплановано на перше півріччя 2021 року. 

У рамках проведення капітального ремонту проспекту С. Бандери КП УЗН 

забезпечило відновлення газонів на площі 2,0 га висадило крупномірні 

декоративні дерева у кількості понад 200 шт.  

 

 
Висадження платанів в рамках проведення капітального ремонту просп. С. Бандери 

 

Уже третій рік поспіль КП УЗН продовжує створювати святковий настрій 

всім відвідувачам парку Наталка. Новорічний декор та ілюмінація дарує 

атмосферу свята, та налаштовує на приємний відпочинок. Всі декорації разом із 

ілюмінаціями, поєднуючись створюють єдиний ансамбль і дарують неймовірні 

враження і відчуття перебування у дійсно казковому місці.  
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Святкове оздоблення парку Наталка 

 

Ще одна добра традиція, яка переходить із року в рік. Щороку соціальна 

відповідальність киян зростає і все більше ялинок прямують не до смітників, а 

до пункту прийому на утилізацію. Далі за допомогою спеціальної техніки 

ялинки подрібнюють до стану щепи, яка використовується для мульчування 

зелених насаджень. 
 

 
Утилізація новорічних дерев 

 

Крім поточної діяльності, працівниками КП УЗН активно ведеться робота 

із опрацюванням звернень мешканців, що систематично надходять через 

Державну установу «Контактний центр міста Києва» (ремонт та оновлення лав 

відпочинку, оновлення піску на дитячих майданчиках, ремонт елементів 
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ігрових та спортивних зон, прибирання, влаштування перепон для заїзду 

автомобілів на зелені зони, фарбування та відновлення інших елементів 

благоустрою тощо).  

І навіть, незважаючи на карантинні обмеження та складну епідеміологічну 

ситуацію у столиці, КП УЗН продовжує у повному обсязі забезпечувати 

належний санітарний стан та оздоблення вулиць, проспектів, скверів та парків. 

 
Встановлення інформаційних стендів для дотримання карантинних вимог 

 

Красиві, буйно квітучі транспортні розв’язки – гордість Оболонського 

району. В 2020 році, незважаючи на карантин, КП УЗН у повному обсязі 

забезпечило належний санітарний стан та оздоблення вулиць, проспектів, 

скверів та парків. 
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Оновлюючи квітники відповідно до сезону, ландшафтні дизайнери 

Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Оболонського 

району щоразу створюють нові композиції та форми для естетичного 

задоволення відпочиваючих. 
 

 
Для всіх гостей парку Наталка кава з молоком і тортик! 
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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 01.01.2021 загальна площа нерухомого майна комунальної 

власності, яка перебуває в орендному користуванні, становить 64,12 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 об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва,  

віднесених до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні; 

- з метою  подальшого оголошення  електронних аукціонів  на оренду  

вільних приміщень, загальна кількість яких становить 63 об’єкти,   

Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією вносилась 

відповідна інформація про об’єкти до торговельного майданчика  з 

комерційних тендерів та аукціонів  з продажу та оренди майна  PROZORRO  

продажі – «Е-TENDER».  

У зв’язку із набранням чинності новим Законом України «Про оренду 

державного та комунального майна», яким докорінно змінено процедуру  

отримання майна в оренду та продовження договорів оренди, що 

відбуватиметься відтепер шляхом проведення електронних торгів у вигляді 

аукціонів на торгових майданчиках «ПРОЗЗОРО.ПРОДАЖІ», відділом з питань 

майна комунальної власності спільно з балансоутримувачами майна 

проводиться методично-роз’яснювальна робота з чинними та потенційними 

орендарями з питань застосування законодавства з питань оренди 

комунального майна.  

За звітний період відділом з питань майна комунальної власності  

підготовлено 81 проєкт розпоряджень голови Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації з питань орендних відносин та з майнових 

питань. По 172 договорах оренди розпорядженнями продовжено терміни дії   

договорів  або  дозволено внесення змін до інших істотних умов договорів 

оренди. У 2020 році 22 об’єкта комунальної власності відповідно до 

розпоряджень передано в оренду без проведення аукціону.   

За 2020 рік на підставі підготовлених відділом пропозицій Постійною 

комісією Київської міської ради з питань власності розглянуто 43 питання  

щодо внесення змін до істотних умов договорів оренди майна комунальної 

власності територіальної громади міста Києва, віднесеного до сфери управління 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.  



 
 

 

65 

У 2020 році  активно проводилась робота щодо  виявлення на території 

Оболонського району  м. Києва безхазяйного майна для подальшої  його 

постановки на облік, належного  зберігання та утримання, в результаті якої 

розпочато процедуру виявлення власника по 151 об’єкту, з них по 13 -  

знайдено власника або балансоутримувача.  

У звітному періоді відділом з питань майна комунальної власності 

організовано та проведено 2 засідання комісії з аналізу фінансово-

господарської діяльності комунальних підприємств, віднесених до сфери 

управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за 

результатами роботи за 2019 рік та за перше півріччя 2020 року. 

Станом на 01.01.2021 заборгованість з орендної плати становить 696,9 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. 
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За 2020 рік отримано 15253,68 тис. грн орендної плати.  

 

 
 

Істотне зменшення суми отриманої орендної плати пов’язане із 

застосуванням рішень Київської міської ради від 26.03.2020 № 903/9073 та від 

30.07.2020 № 253/9332, згідно з якими за користування майном територіальної 

громади міста Києва на час введення обмежувальних заходів щодо запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

встановлювалась пільгова орендна плата у розмірі 50% від розміру орендної 

плати, визначеної в договорах оренди, а у разі неможливості використання 

об’єктів оренди у зв’язку із введенням обмежувальних заходів – у  розмірі 1 

гривня.  

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 права комунальної власності за територіальною громадою міста 

Києва та отримання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

Станом на 01.01.2021 здійснено реєстрацію 269 об’єктів нерухомого майна 

з 441, що складає 61% від сумарної кількості об’єктів, які підлягають 

реєстрації.   
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ДЕРЖАВНИХ ТА 

МІСЬКИХ ПРОГРАМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РАЙОНУ В МЕЖАХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ 
 

Виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва за 2020 рік 

в частині освоєння коштів по галузі «Освіта» 
      

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік на 

капітальні ремонти закладів освіти виділено фінансування в розмірі 108721,8 тис. грн. 

Були виконані такі види робіт:  

Ремонт – заміна вікон: 

За 2020 рік – 8432,9 тис. грн, 99,72% від запланованого; 

ЗДО №№ 588, 660, ЗЗСО №№ 8, 9, 219, 226, 231, 245, НВК «Перша 

Ластівка», інтернат № 22. 

Капітальний ремонт інженерних мереж (МІТП): 

За 2020 рік – 7417,40 тис. грн, 92,73% від запланованого;  

ЗДО №№ 578, 605, 49, 144,193, 234, 260, 263, 523, 579, 580, 581, 603, 608, 

636, 660, 662, 664, 665, 588,  НВК «Перша Ластівка», «Турбота», ЗЗСО №№ 29, 

143, 170, 194, 210, 219, 226, 232, 240, 244.  

Ремонт приміщень, пралень, будівель, вхідних груп: 

За 2020 рік – 52733,7 тис. грн, 99,74% від запланованого; 

ЗДО №№ 280, 527, 607, 613, 635, 663, 661, 193, 606, 685, 291, ЗЗСО №№ 20, 

інтернати №№ 4, 25, ЦТДЮ, Єдність. 
 

              

Ремонт харчоблоків: 

За 2020 рік – 6459,1 тис. грн, 99,7 %від запланованого; 

ЗДО №№ 234, 523, 614, 662, 685, ЗЗСО №№ 8, 240, 285, інтернат № 22. 
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Ремонт спортивних залів: 

За 2020 рік – 7953,2 тис. грн, 99,9 % від запланованого; 

ЗЗСО №№ 170, 194, 240, 285, інтернати №№ 4, 21, 22, 25. 
 

  
 

Ремонт стадіонів, спортивних та ігрових майданчиків: 

За 2020 рік – 3193,0 тис. грн, 90,76 % від запланованого; 

Гімназія № 143, ЗЗСО № 252. 
 

Ремонт тіньових навісів: 

За 2020 рік – 1983,5 тис. грн, 100 % від запланованого; 

ЗДО №№ 605, 607, 608, 614. 
 

    
 

Ремонт фасаду: 

За 2020 рік –  13446,4  тис. грн, 99,7 % від запланованого; 

ЗДО №№ 606, 611, 636, 660, 664, 673, ЗЗСО №№ 14, 216, 219, 231, НВК 

«Перша Ластівка». 
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Ремонт огорожі: 

За 2020 рік – 2453,1 тис.грн, 100 % від запланованого; 

ЗДО №№ 603, ЗЗСО №№ 239, 285, ДОЕЦ. 

 

         
 

Ремонт місць загального користування: 

За 2020 рік – 1860,1 тис. грн, 99,70 % від запланованого; 

ЗЗСО № 29, інтернати №№ 4, 21, 25. 

 

      
 

Виконано робіт у 2020 році на суму 107549,5 тис. грн, або 98,92% від 

запланованого. 

Програмою в частині капіталовкладень передбачено асигнування на 2020 

рік – 50711,5 тис. грн на реконструкцію закладів освіти. Виконано робіт на суму 

48164,7 тис. грн, що складає 95 % від запланованого.  
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У 2020 році виконано такі програми: 

Дріб’язок на побутові потреби – 29249,9 тис. грн, 99,9 % від 

запланованого; 

Протипожежні заходи – 8537,1 тис. грн, 99,9 % від запланованого; 

Підготовка до осінньо-зимового періоду – 52392,2 тис. грн,  

95,7 % від запланованого; 

Підготовка до нового навчального року – 111861,2 тис. грн, 99 % від 

запланованого; 

Новий освітній простір без НУШ (Нова Українська школа) – 9958,6 тис. грн, 

100 % від запланованого; 

НУШ (Нова Українська школа) – 35268,8 тис. грн, 99,97 % від 

запланованого. 

 

Розвиток дошкільної освіти Оболонського району 
 

На забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей дошкільного віку 

та реалізацію поставлених  завдань спрямована діяльність мережі закладів 

дошкільної освіти району, яка становить 83 заклади, із них:  58 закладів 

дошкільної освіти комунальної форми власності, 3 - відомчі, 19 приватних, які 

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

отримувати приватну дошкільну освіту, 3 навчально-виховні комплекси  

комунальної форми власності. У зазначених закладах навчається та виховується 

10954 дитини (в комунальних - 9946 дітей).  

01.09.2020 відкрито заклад дошкільної освіти № 436 на 75 місць, 5 груп. В 

мережу закладів дошкільної освіти введено 1 приватний заклад. 

З урахуванням фактичного стану здоров’я дітей у комунальних ЗДО 

збережена та удосконалена мережа закладів компенсуючого типу (спеціальні, 

санаторні), де навчаються і отримують необхідну реабілітаційно-корекційну 

допомогу 1218 дітей (спеціальні - 523 дитини, санаторні - 634), що становить 

12,6% від загальної кількості дітей у комунальних закладах освіти, які 

одночасно мають можливість покращити стан здоров’я та повністю або 

частково відновити порушення в розумовому та  (або) фізичному розвитку. 
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У закладах дошкільної освіти створений гнучкий режим роботи груп. 

Усього працює 534 групи, із них: 18 груп - 4 години, 32 групи - 10,5 годин, 484 

груп - 12 годин. Усі ЗДО  укомплектовані відповідно до віку дітей.  На 100 

місць у ЗДО комунальної форми власності знаходиться 102 дитини. В зв’язку з 

інтенсивним будівництвом нових будинків, перенавантажені заклади 

дошкільної освіти в 4,8,13,14 мікрорайонах. 

Комплектація груп та прийом дітей у заклади комунальної форми 

власності здійснюється відповідно до електронної реєстрації. На 2020/2021 рік 

виставлено в електронній системі 3369 місць. На них запрошені 2244 дитини. З 

них уже зараховано 1208 дітей у групи раннього віку та 499 дітей у групи перед 

шкільного віку. Ще 79 дітей подають документи або розглядають запрошення. 

Станом на 01.01.2021 у наявності 1186 вільних місць (844 – в закладах 

загального розвитку, 342 – в закладах (групах) компенсуючого типу). 

Позачергово та першочергово в ЗДО приймаються діти, які мають пільги 

відповідно до чинного законодавства. Під час карантину підтвердження 

пільгових категорій та видача направлень у заклади (групи) компенсуючого 

типу здійснюється через офіційну почтову скриньку районного управління 

освіти: zdo.Obolonskyi.ruo@kmda.gov.ua. Видано 54 направлення в заклади 

дошкільної освіти внутрішньо переміщеним особам. 

Батькам, діти яких стоять у черзі до закладів дошкільної освіти 

Оболонського району, періодично  на електронні пошти  здійснюється розсилка 

листів з інформацією про наявність вільних місць відповідного віку дітей у 

закладах дошкільної освіти. 

Існуюча мережа закладів дошкільної освіти загального та компенсуючого 

типів на сьогодні задовольняє потреби батьків району. Проводиться 

капітальний ремонт ЗДО № 661.  

У районі для дітей дошкільного віку забезпечена доступність до якості 

дошкільної освіти. Існуюча мережа закладів дошкільної освіти загального та 

компенсуючого типів на сьогодні задовольняє потреби батьків району. 

Показники охоплення дітей відповідного віку всіма формами здобуття 

дошкільної освіти становить 94%. Велика увага приділяється охопленню дітей 

5-річного віку дошкільною освітою. Охоплення дітей 5-річного віку різними 

формами здобуття дошкільної освіти становить 100%. 

mailto:zdo.Obolonskyi.ruo@kmda.gov.ua
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Харчування дітей у закладах дошкільної освіти здійснюється відповідно до 

Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», 

«Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».  

Нові реалії життя диктують особливі умови роботи закладів дошкільної 

освіти. Від їх дотримання, повноцінної реалізації актуальних завдань залежить 

найцінніше – життя і здоров’я дітей.  

 

Загальна середня освіта 
 

У районі функціонує 63 заклади загальної середньої освіти. З них 44 

заклади комунальної форми власності та 19 закладів освіти приватної форми 

власності. На 31.12.2020 у закладах загальної середньої освіти комунальної 

форми власності функціонує 1191 клас, у яких здобувають загальну середню 

освіту 30812 учнів та 146 класів, у яких здобувають освіту 1509 учнів у 

приватних закладах освіти. 

У порівнянні з минулим навчальним роком збільшилась кількість класів. 

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

У 23 закладах загальної середньої освіти навчається 2331 учень в 

профільних класах. 

У Спеціалізованій школі № 210 та школі І-ІІІ ступенів № 328 організоване 

здобуття освіти за екстернатною формою навчання (екстернат). 

У 11 закладах загальної середньої освіти 71 учень здобуває освіту за 

сімейною (домашньою) формою навчання. 

У 2020 році дев’яті класи закінчили 2565 учнів, а одинадцяті класи – 1783 

учня. За результатами навчання золотими медалями нагороджено 151 

випускник, а срібними медалями нагороджено 33 випускника. 

У закладах освіти відкрито 118 перших класів, до яких зараховано 3028 

учнів. 

У Оболонському районі розпочався пілотний проєкт «Мультипрофільне 

харчування», який носить назву «Оболонь стартує!#Нова хвиля смаків», а саме: 

-  «шведський стіл» у наступних ЗЗСО: НВК № 240, СШ №252, НВК 

«Оболонь», № 8, СШ №14, СШ №211. 

-  дабл-меню - 2-3 страви на вибір у наступних ЗЗСО: НВК № 157, № 285, 

№ 29, № 231, № 232, № 170, СШ № 216, № 225, СШ № 211, № 226, № 233, НВК 

№ 20, № 268. 

-  напівфабрикатна лінійка «Шкільне харчування», що передбачає 

використання напівфабрикатів, визначених для харчування дітей в закладах 

освіти у наступних ЗЗСО: №№ 29, 210, 239, 252, 157, 285, 240, 233, 104, 194, 8, 

216, 256, 16, 226, 231, 14, 170, 211. 
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Методичний дайджест 
 

Науково-методична робота з педагогічними працівниками закладів освіти 

району  була спрямована на підвищення рівня науково-теоретичної, практичної, 

психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності кожного 

педагога, на удосконалення змісту, форм і методів організації освітнього 

процесу шляхом використання сучасних освітніх технологій в умовах Нової 

української школи. У районі створено цілісну систему методичної роботи, 

спрямовану на розвиток професійної компетентності, стимулювання самоосвіти 

та творчих пошуків кожного педагога. 

 

Семінари-практикуми, тренінги, круглі столи 
 

З січня 2020 року працівниками Науково-методичного центру було 

організовано та проведено ряд заходів  для підвищення педагогічної 

майстерності освітян, а саме: 

         
- воркшоп для директорів закладів загальної середньої освіти «Професійна 

деонтологія вчителя» (ЗЗСО № 9); 

- «Євро дайджест: досвід трьох країн» для директорів закладів загальної 

середньої освіти (ЗЗСО № 225); 

- методична майстерня для заступників директорів з навчально-виховної 

роботи «Технологія воркшопу в активі сучасних методичних 

інструментів  заступника  директора  з  навчально - виховної  роботи»  

(ЗЗСО № 194 «Перспектива»); 

- фішбоун для заступників директорів з навчально-виховної роботи                                             

початкової школи «Сучасний освітній процес у початковій школі» (ЗЗСО 

№ 219); 

- воркшоп для вихователів-методистів «Місток порозуміння між батьками 

та ЗДО» (ЗДО № 602); 

- дебати для музичних керівників «Дитячому святу – новий формат» (ЗДО № 613); 
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- Х-фактор педагогічних ідей для вчителів початкових класів «Через 

призму думок до досягнення мети в рамках Нової української школи» 

(ЗЗСО № 216); 

- семінар-тренінг для вчителів української мови та зарубіжної літератури 

«Інтегровані та бінарні уроки» (ЗЗСО № 8); 

- методичний дайджест для вчителів іноземних мов «Викоростання 

комунікативних вправ на уроках французької мови» (ЗЗСО № 20); 

- педагогічний турнір для класних керівників «Який класний керівник 

потрібен сьогодні» (ЗЗСО № 157); 

- майстер-клас для вчителів фізичної культури «Компетентнісний підхід до 

здоров’язберігаючих  технологій на уроках фізичної культури»   (ЗЗСО 

№ 104 імені О. Ольжича); 

- семінар-практикум для вчителів математики «Впровадження нової 

навчальної програми з математики відповідно до Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти» (ЗЗСО № 216); 

- кластер для вчителів української мови та зарубіжної літератури 

«Розвиток комунікативних здібностей на уроках  української мови та 

зарубіжної літератури» (ЗЗСО № 168); 

- семінар-практикум для вчителів хімії, біології та фізики «Розвиток 

дослідницьких вмінь та формування життєвих компетенцій на уроках 

природничого циклу» (ЗЗСО № 157); 

- семінар-практикум для шкільних бібліотекарів «Використання національних  

традицій та обрядів  у роботі шкільних бібліотек» (ЗЗСО № 225); 

- семінар-тренінг для вчителів фізичної культури «Впровадження нових 

видів спорту на уроках фізичної культури в  закладах освіти». Було 

презентовано О. Педаном проєкт JUNIORZ та підписано меморандум про 

співпрацю та запровадження нових видів спорту в закладах освіти 

району. 
 

       
 

З 16 березня 2020 року методистами навчально-методичного центру в 

режимі онлайн на платформі Zoom для педагогічних працівників закладів 

освіти було проведено низку заходів, а саме: 

- інструктивно-методичну нараду для вихователів-методистів ЗДО 

«Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти під час 

карантину»; 
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- практикум для заступників директорів з навчально-виховної роботи                                              

початкових класів «Методичний супровід організації дистанційної форми 

навчання під час карантину в початковій школі»; 

 

 

 
 

- інструктивно-методичну нараду для заступників директорів з навчально-

виховної роботи «Методика організації дистанційного навчання»; 

- консультації для вчителів гуманітарного циклу «Дистанційне навчання – 

від теорії до практики»; 

- інструктивно-методичну нараду для вчителів природничо-математичного 

циклу «Перспектива дистанційного навчання»; 

- практикум для вчителів-предметників «Використання сучасних 

технологій дистанційного навчання». 

 

Дистанційне навчання 
 

З 12.03.2020 в закладах загальної середньої освіти міста Києва було 

призупинено освітній процес. Перше що робиться – це знімається анімаційний 

методичний  ролик  – покрокова відеоінструкція «Як організувати дистанційне 

навчання в школі». Методистами науково-методичного центру були розроблені  

методичні рекомендації за всіма предметами, де було запропоновано 

продовжити навчання школярів, використовуючи технологію дистанційного 

навчання. Протягом тижня розробляється колективна пропозиція плану дій 

дистанційної форми навчання. 

Наступним кроком були методичні розробки: 

- дорожня карта використання сервісу Zoom для вчителів та здобувачів 

освіти; 

https://zoom.us/download
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- методичні рекомендації до одного з найважливіших етапів дистанційного 

навчання: зворотний зв’язок або домашнє завдання та створення тесту за 

допомогою GoogleForms; 

- методичні рекомендації для класного керівника з організації 

дистанційного навчання. 

Вчителі-предметники також вчать один одного: 

- рекомендації по створенню уроків  Microsoft Office Sway; 

- методичні рекомендації щодо використання MSTeams для організації 

дистанційного навчання на основі практичного досвіду. 

На сторінці «Дистанційне навчання» сайту науково-методичного центру 

виставлено 32 документи. 

Вчителі-предметники починають працювати з дистанційними формами 

навчання і на сайті навчально-методичного центру з’являються найкращі 

розробки уроків: 

- дошкільне виховання – 10; 

- початкова школа – 30; 

- українська філологія – 25; 

- іноземна філологія – 35; 

- суспільно-гуманітарнй цикл – 20; 

- природничо-математичний цикл – 55; 

- художньо-естетичний цикл – 55. 

 

Нова українська школа 
 

Усі заклади загальної середньої освіти працюють за новим Державним 

стандартом початкової освіти в рамках  Нової української школи. Для 

забезпечення якісної сучасної освіти та з метою підвищення методичного і 

практичного рівнів компетентності вчителів початкових класів щодо реалізації 

завдань нового Державного стандарту початкової освіти відповідно до 

основних напрямів державної політики в галузі освіти науково-методичним 

центром було проведено низку різноманітних форм навчання для підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у рамках  «Нової української школи», а 

саме:  

тренінги - «Гейміфікація – використання ігрових елементів як системи 

мотивування до навчального процесу» – для вчителів початкових класів; 

(16.01.2020, ЗЗСО № 8, м. Київ); «Я крокую до майстерності» – для вчителів  

початкових класів; (12.02.2020, ЗЗСО № 252 імені В. Симоненка, м. Київ); 

«Яким повинен бути сучасний учитель» – для вчителів  початкових класів. 

(26.02.2020, ЗЗСО № 244, м. Київ); 

калейдоскоп ігрових технологій у рамках впровадження НУШ, візитна 

картка «На крилах творчості» (29.01.2020, НМЦ, м. Київ); 

педагогічний марафон: «Я роблю це так …», у рамках якого проведено 3 

майстер-класи для вчителів 1-х класів та 2 педагогічних вітальні під гаслом: «Я 

вчитель і цим пишаюся!». 
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Для забезпечення якісної сучасної освіти, 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 курси 

підвищення кваліфікації за програмою НУШ пройшли 20 директорів ЗЗСО, 54 

заступники директорів, всі вчителі початкових класів, педагогічні працівники, 

які викладають у початкових класах, асистенти вчителів, які працюють в 

інклюзивних класах.  

05.08.2020 між управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації та ТОВ «ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ» був підписаний 

меморандум про співпрацю для запровадження «електронного класного 

журналу» та створення єдиного інформаційного освітнього простору 

Оболонського району  міста Києва в Системі «Єдина школа». 

З 01.09.2020 заклади загальної середньої освіти Оболонського району 

активно впроваджують Систему менеджменту освітнього процесу «Єдина 

школа». 
 

Робота з обдарованими дітьми 

 

 
 

Із січня 2020 року проводився ІІІ (міський) етап Всеукраїнських та  

учнівських олімпіад з навчальних предметів, в якому взяли участь 540 учнів. У 

зв’язку із карантином та дистанційним навчанням, починаючи з 12 березня,  

п’ять олімпіад ІІІ етапу та  ІV етап олімпіад не були проведені. 

У ІІІ етапі олімпіад учні району  отримали  134 дипломи різного ґатунку. 

Найбільшу кількість переможців підготували вчителі: 

- НВК № 143 –  29 учнів;  

- СШ № 194 «Перспектива» - 14 учнів; 

- СШ № 16 – 12 учнів. 

Переможцями ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН стали 39 учнів району. 

У червні 2020 року до Департаменту освіти і науки було подано 

клопотання про призначення персональних стипендій Київської міської ради в 

галузі освіти 15 учням нашого району. 
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У вересні 2020 року 8 учнів закладів загальної середньої освіти району 

№№ 240 «Соціум», 214, 143, 194 «Перспектива» стали стипендіатами Київської 

міської ради за високі досягнення у навчанні та перемогу в міських олімпіадах і 

конкурсах. 

У грудні 2020 року в І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисті 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київської Малої академії наук у 

форматі онлайн  брало участь та стали переможцями 21 учень району.  

 

Міжнародна діяльність євроатлантична та  

європейська інтеграції шкільної освіти 
 

Забезпечено участь закладів загальної середньої освіти району у 

міжнародних проєктах та програмах (FLEX,  e-Twinning та ін.), співпрацю з 

зарубіжними закладами освіти, міжнародними громадськими організаціями та 

дипломатичними представництвами. У закладах загальної середньої освіти 

району працюють євроклуби та осередки дружби. Чотири заклади освіти:  

школа І-ІІІ ступенів № 8, СШ № 16, СШ № 211, НВК  «Оболонь», беруть участь 

у міжнародних освітніх проєктах як Асоційовані школи ЮНЕСКО (ПАШ). 

Спеціалізована школа № 211 є уповноваженим членом міжнародної Школи 

Миру та активно бере участь в онлайн-конференціях зі школами-партнерами. 

Курс на європейську інтеграцію України та розвиток місцевого 

самоврядування, відповідно до європейських стандартів, є одними з головних 

пріоритетів державної політики України. Цілою низкою заходів заклади освіти 

Оболонського району намагалися привернути увагу до процесів 

розповсюдження інформації щодо принципів, надбань та досягнень 

функціонування місцевої демократії в Україні та Європі, надання можливостей 

для ознайомлення з роллю Ради Європи та інших інституцій Європи в області 

розвитку демократії. 

 
 

«Європейський тиждень місцевої демократії» 
 

Протягом «Європейського тижня місцевої демократії» були проведені: 

- бліц-опитування: «Демократія – це…» Відповіді були різносторонніми та 

обдуманими; 

- гра-вікторина серед учнів 8 класів «Відкриваємо для себе Європейські 

цінності». Учасники були активними гравцями. Гра проходила в атмосфері 

доброзичливості, командної підтримки. Після підбиття підсумків 

виявилося, що перемогла дружба та європейські цінності; 
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- для учнів старших класів був проведений круглий стіл на тему: «Європа 

нашими очима». Діти проявили себе у своїх висловах, думках, змогли 

пояснити та донести до слухачів свою позицію, висловили своє бачення 

майбутнього розвитку принципів європейської демократії на ниві 

українського місцевого самоврядування. 

28 січня 2020 року в рамках  ПАШ ЮНЕСКО, учні 8-А класу та вчитель 

англійської мови Мишак Ірина Володимирівна спеціалізованої школи № 16 

провели квест «У пошуках скарбів культурної спадщини ЮНЕСКО».  

У лютому 2020 року учні 10-б класу взяли участь у дводенній сесії 

Європейського молодіжного парламенту, що відбулася 15-16 лютого у 

спеціалізованій школі № 118 «Всесвіт» м. Києва. Тема заходу: «Цілі сталого 

розвитку: виклики та можливості для країн Східного Партнерства». Захід 

проводився англійською мовою. Керували комітетами офіційні представники 

ЄМП із різних країн. 

У березні 2020 року на базі ЗЗСО № 8 відбулась районна конференція 

ПАШ ЮНЕСКО присвячена 149 річниці з дня народження відомої української 

поетеси Лесі Українки. В роботі конференції взяли участь члени ПАШ 

ЮНЕСКО: ЗЗСО №№ 8, 16, 211, НВК «Оболонь» та гості ЗЗСО № 252.  

 

Фестиваль франкомовного шкільного театру «Вертеп» 
 

Цьогорічний другий фестиваль франкомовного театру відбувався на базі 

НВК №20, організований Асоціацією вчителів французької мови за сприяння 

посольства Франції в Україні та у партнерстві з навчально-виховним 

комплексом «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – ліцей» № 20 Оболонського 

району міста Києва.  

 

Інтелектуальні ігри «Англійська із задоволенням» 
 

На базі Спеціалізованої школи І ступеня № 244 проходили щорічні районні 

інтелектуальні ігри «Англійська із задоволенням» для учнів 3-4 класів. 

У цьому навчальному році даний конкурс відбувся 5 березня за темою: 

«We’re Ukrainians!» («Ми- українці!»).   

Усі команди були нагороджені корисними та смачними заохочувальними 

призами.  

 

Атестація педагогічних працівників 
 

Діяльнісним стимулом для підвищення професійної кваліфікації у 

міжкурсовий період є атестація педагогічних працівників. 

У 2020 році засідання атестаційної комісії відбулося в онлайн-режимі на 

платформі Zoom. Всього проатестовано 508 педагогічних працівників, на вищу 

категорію атестовано - 89, учителів-методистів - 28, старших учителів - 44.  
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Інклюзивна освіта 

 

В Оболонському районі функціонують заклади освіти з інклюзивним 

навчанням та вихованням дітей з особливими освітніми потребами: ЗЗСО №№ 9, 

14, 29, 168, 210, 226, 231, 232, 233, 252, 256, НВК № 157, НВК № 240 «Соціум»,  

НВК № 299,  НВК «Потенціал», НВК «Турбота», функціонує 92 інклюзивних 

класи, в яких навчається 2023 учнів з особливими потребами. Це на 14 класів 

більше у порівнянні з минулим роком.  

У районі створені умови для виховання та навчання дітей з особливими 

освітніми потребами: в ЗДО № 662  функціонує 2 інклюзивні групи для дітей з 

синдромом Дауна, № 291  – 5 інклюзивних груп  для дітей з аутичним спектром 

порушень,  № 602 –10 інклюзивних груп для дітей з порушенням слуху, № 280–  

8 інклюзивних груп та 2 спеціальні групи для дітей  затримкою психічного 

розвитку,  № 572  – 2  інклюзивні групи,  №234 – 2  інклюзивні  групи.  

За потребою відкрито додатково 3 інклюзивні групи в ЗДО №№ 580 

«Ольвія», 260, 572.  Всього функціонує 32 інклюзивні групи, в них 68 дітей з 

особливими освітніми потребами. В ДНЗ «Центр розвитку дитини» «Я+ сім’я» 

навчаються та виховуються 39 дітей з особливими освітніми потребами на 

короткотривалому перебуванні до 4 годин.  

У спеціальних, інклюзивних групах з дітьми працюють спеціалісти: 

вчитель – дефектолог, вчитель – логопед, сурдопедагог, психолог, асистент 

вихователя, які здійснюють супровід дітей з особливими освітніми потребами.  

Освітні заклади з інклюзивним навчанням забезпечуються необхідними 

корекційно-розвивальними засобами, у тому числі навчально-методичними 

матеріалами, відповідно до запитів закладів та згідно з планом. 

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). 
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Позашкільна освіта 
 

Серед пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти 

важливого значення надається позашкільній освіті як дієвому важелю 

соціального виховання та реформування життєвої компетенції молоді. 
В Оболонському районі м. Києва створено та діє 7 закладів позашкільної 

освіти: Дитячий оздоровчо-екологічний центр, Центр  військово-патріотичного 

та фізичного виховання дітей та молоді «Єдність», Центр творчості дітей та 

юнацтва, Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді, Центр науково-

технічної творчості молоді «СФЕРА», Клуб військово-патріотичного виховання 

«Школа мужності», Центр фізкультурно-спортивного напряму «Іппон» та 3 

Дитячо-юнацькі спортивні школи: ДЮСШ з футболу «Зміна», ДЮСШ № 13,  

КДЮСШ «Олімп», в яких виховується 12350 дітей. 

Відповідно до розпорядження Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації  від 12.08.2019 № 554, «Договору на розміщення 

комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, яка фінансується за рахунок 

бюджету м. Києва і не стягує плату з вихованців за навчально-тренувальні 

заняття» від 26.09.2019 №17167, наказів РУО «Про організацію гурткової роботи 

на базі приміщень комунальних закладів освіти Оболонського району м. Києва»  

всі заклади позашкільної освіти проводять свою роботу на базі закладів 

загальної середньої освіти на безоплатній основі. 

На базі позашкільних закладів освіти створено та діє 182 гуртка народної 

творчості, художніх промислів, національно-культурних традицій, в яких 

виховується  2440 вихованців. 

Вихованці позашкільних закладів здобувають освіту в галузі художньої, 

науково-технічної творчості, відвідують спортивні секції та фізкультурно-

оздоровчі об’єднання, займаються туристсько-краєзнавчою, еколого-

натуралістичною, дослідницько-експериментальною роботою, активно 

включаються до соціокультурної та дозвіллєво-розважальної діяльності, 

навчаються в гуртках гуманітарного напрямку та інших творчих об’єднаннях. 

У 2020 році, враховуючи карантин, позашкільними закладами для учнів району 

проведено 48 змагань і конкурсів, в яких взяли участь 2473 школяра Оболоні. 

Серед найцікавіших можна відзначити: 

19 лютого 2020 року в рамках проєкту «Плекаємо патріота» пройшов районний 

конкурс-огляд «Українкою я народилася» серед учениць старших класів закладів 

загальної середньої освіти, організований Центром дитячо-юнацької творчості. 
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У січні 2020 року Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді спільно 

з ГО «Об’єднані війною. 90-й батальйон» провів збір-похід «Місцями подвигу і 

слави», присвячений вшануванню 5 річниці трагічних подій оборони 

Донецького аеропорту. В заході взяли участь понад 65 вихованців ЦТКУМ, 

бійці-захисники Донецького аеропорту, військові парамедики, волонтери, 

військові капелани та інші високоповажні гості. 

  

           
 

У лютому 2020 року Центром туризму проведено традиційний Місячник 

спортивного орієнтування для школярів району, участь в якому взяли більше 

200 учасників Оболонського та Подільського районів. 

Під час зимових канікул Центр «Єдність» організував районні змагання з 

волейболу, баскетболу 3х3, настільного тенісу, футболу. 

У березні Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді спільно з ГО 

«Об’єднані війною. 90-й батальйон» організував і провів Всеукраїнську 

національно-патріотичну Акцію «Встане Україна, світ правди засвітить», 

присвячену 206 річниці з дня народження Т. Шевченка. Учні Оболонського 

району м. Києва, Вишгородського району, м. Переяслав - Хмельницького, м. 

Канева та ветерани АТО відвідали Шевченківські місця, де вшанували 

українського генія  Літературною програмою. 

 
 

Великою популярністю серед молоді користуються відкриті першості та 

кубки ДЮСШ з різних видів спорту, що їх проводить КДЮСШ «Олімп». 

На базі ЦНТТМ «Сфера» традиційно проводять міські змагання з кордових 

та радіокерованих авіамоделей для польотів у приміщеннях. 



 
 

 

83 

Центр туризму провів відкриту першість Оболонського району зі 

спортивного туризму в закритих приміщеннях «Меморіал Олександра 

Бравермана», участь в якому взяли команди з 8 районів міста. 

Найкращі вихованці і колективи закладів позашкільної освіти і спортсмени 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл традиційно брали участь у Міжнародних, 

Всеукраїнських і міських змаганнях, конкурсах і фестивалях. 

Серед найуспішніших можна відзначити: 

- участь вихованців ЦТДЮ у національному «Кубку України-2020» з 

найсильніших українських танцювальних пар;  

- І місце вихованців ЦТДЮ на Міжнародному джазовому фестивалі 

«KidsjazzL.E.» м. Лейпциг; 

- абсолютна перемога Народного художнього колективу ансамблю 

сучасного танцю «Kris&Kross» ЦТДЮ на Міжнародному фестивалі 

«Славянський венец»; 
 

 

- ІІ місце дитячого хору «Пектораль» на ІХ Всеукраїнському фестивалі-

конкурсі хорового співу та інструментальної музики «Галицькі Самоцвіти»; 

- І та сім ІІІ місць вихованців ДОЕЦ на Всеукраїнському конкурсі 

«Талановитий я»; 

- участь вихованців ДОЕЦ у Всеукраїнському конкурсі  «Україна єднає 

світ»,  Міжнародному  театральному фестивалі особливих акторів «Крила», 

Всеукраїнському онлайн конкурсі «Я частинка природи» до Всесвітнього дня 

охорони довкілля; 

- 21 золота, 9 срібних і 10 бронзових медалей вихованців Клубу військово-

патріотичного виховання «Школа Мужності» у змаганнях різного рівня 

протягом січня-лютого 2020 року; 
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- у чемпіонаті України (Еліт-ліга) команди СДЮСШ з футболу «Зміна» 

2005 р.н. та 2003 р.н., після першого кола, посідають перше місце у своїх 

вікових категоріях. У чемпіонаті України юнаки 2002 р.н. стали срібними 

призерами, поступившись лише футбольному клубу «Шахтар». За цей час 

вихованцям «Зміни» присвоєно 40 юнацьких і 12 дорослих спортивних 

розрядів; 

- вихованці ЦНТТМ «Сфера» здобули у міських та Всеукраїнських 

змаганнях 18 призових місць в особистій та 2 у командній першості; 

- юні спортсмени КДЮСШ «Олімп», взявши участь в змаганнях з 

бейсболу, футболу, художньої гімнастики та карате, здобули в загальній 

кількості 86 призових місць, а 8 спортсменок входять до складу національних 

збірних України з софтболу; 

- тільки в лютому 2020 року вихованці «Школи мужності», беручи участь в 

трьох міських турнірах, здобули вцілому 21 золоту, 9 срібних і 10 бронзових 

медалей; 

- у січні 2020 року команда дівчат Центру «Єдність» перемогла на 

Всеукраїнських змаганнях з баскетболу 3х3, а команда юнаків посіла друге 

місце. Також вдалим був виступ юнацької команди Центру на міжнародному 

турнірі з футболу в м. Даугавпілс у Латвії – друге місце; 

- вражають і спортивні досягнення вихованців ДЮСШ-13. Взявши участь у 

Всеукраїнських і міських змаганнях з тхеквондо, греко-римської боротьби, 

волейболу та художньої гімнастики, вони посіли 17 перших, 19 других і 24 

третіх місць. Окремо треба відзначити юних спортсменів ДЮСШ-13, що посіли 

2 місце на Чемпіонаті Європи в Ірландії та 1 і 2 місця на Чемпіонаті Європи в 

Німеччині. В 2020 році І розряд виконали 16 вихованців ДЮСШ-13, 

кандидатами в майстри спорту стали 18 вихованців; 

 

  
 

- прекрасні результати демонструють на Міжнародних і Всеукраїнських 

змаганнях юні спортсмени ДЮСШ «Іппон». Так, у січні 2020 року на 

Міжнародному турнірі в Хорватії, де брали участь представники 24 країн, наші 

спортсмени взяли 1 золоту, 2 срібні і 1 бронзову медалі. В лютому 2020 року на 

Міжнародному турнірі в Таллінні юні каратисти з «Іппону» вибороли 29 

нагород та зайняли І загальнокомандне місце серед 67 команд. 
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За результатами 2020 року позашкільники Оболонського району взяли 

участь у: 17 міжнародних змаганнях  (І місць – 29, ІІ місць – 35, ІІІ місць – 64); 

34 Всеукраїнських змаганнях, заходах  (І місць – 37, ІІ місць –62, ІІІ місць – 56); 

35 міських заходах (І місць – 18, ІІ місць – 29, ІІІ місць – 13). 
 

Усі заклади позашкільної освіти району в період впровадження карантину 

організували роботу закладів у режимі он-лайн. Для організації освітнього 

процесу в системі віддаленого доступу проводилися наради з координації 

діяльності в умовах карантину для керівників гуртків щодо організації роботи в 

он-лайн режимі з використанням мережі Viber, Facebook, Zoom, Skype та інші. 

Для вихованців та їх батьків на сайтах закладів створювались спеціальні 

сторінки «Дистанційна освіта», на яких розміщувалася вся інформація про 
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роботу гуртків, методичні напрацювання та матеріали для проведення он-лайн 

занять. 

Педагоги ЦНТТМ «Сфера» взяли активну участь у Всеукраїнському 

спільному проєкті «Заклади позашкільної освіти: дистанційна робота». 15 

педагогів подали свої роботи на конкурс, з них два були відібрані для участі в 

Міжнародному конкурсі з дистанційної освіти.  

Педагоги ДОЕЦ провели 2 он-лайн конкурси, в яких взяли участь діти зі 

всієї України: «Улюблена казка» та «Подарунок до Дня Землі». 

Народний художній колектив ансамбль народного танцю «Любисток» 

ЦТДЮ відзначився в он-лайн фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької творчості 

«Україна – це ми!», інших он-лайн фестивалях. 

Вихованці Центру туризму брали участь у Міжнародних он-лайн 

змаганнях з трейл-орієнтування.  

Серед гуртківців ЦТКУМ є переможці Всеукраїнської інтернет-олімпіади  

«На урок» із біології. 

Керівниками гуртків було підготовлено понад 240 методичних розробок 

занять з туристично-спортивного та краєзнавчого напрямку. Для вихованців 

було розроблено творчі майстер-класи, відеоуроки, он-лайн тестування, 

презентації, кросворди, та інші цікаві завдання, які систематично 

пропонувались до виконання за допомогою дистанційних засобів навчання. 

Загалом закладами позашкільної освіти та дитячо-юнацькими спортивними 

школами дистанційними формами навчання було охоплено близько 80% 

вихованців, що дає можливість зробити висновок про те, що позашкілля 

Оболоні гідно зустріло виклик, кинутий коронавірусом. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 

 

В Оболонському районі міста Києва мережа об’єктів фізичної культури і 

спорту складає 503 спортивні споруди, у тому числі:  5 стадіонів (з них 3 на 

1500 глядацьких місць), 9 футбольних полів, 64 спортивних зали, 129 

спеціально обладнаних приміщень для занять фізичною культурою і спортом, 

31 стрілецький тир, 3 25-метрові криті басейни, а також 220 спортивних 

майданчиків за місцем проживання населення та загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

У районі діють 10 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них 3 належать до 

сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації: 

СДЮСШ з футболу «Зміна», ДЮСШ № 13, КДЮСШ «Олімп». Всього у 

секціях ДЮСШ відвідують заняття  з видів спорту 3134 дитини віком від 6 до 

18 років. 

Фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу в районі проводять 703 

штатних працівники (тренери, викладачі, інструктори-методисти та інші 

працівники сфери фізичної культури і спорту). 

Загальна кількість осіб, що займається у фізкультурно-оздоровчих 

закладах складає 48679 осіб. 

Всього у районі існує і розвивається 54 види спорту.  

Згідно з Календарним планом проведення спортивно-масових і 

фізкультурно-оздоровчих заходів в Оболонському районі м. Києва на 2020 рік, 

у районі було заплановано до проведення 34 спортивно-масові заходи. Але у 

зв’язку з несприятливою епідеміологічною ситуацію і вжиттям запобіжних та 

обмежувальних заходів щодо протидії розповсюдження нового коронавірусу 

(СOVID-19), низку спортивно-масових заходів було відмінено та перенесено на 

2021 рік. 

Усього у 2020 році було проведено 17 спортивно-масових заходів: 

1.    22 – 23.02.2020 турнір з футболу серед дитячих команд Оболонського 

району м. Києва у приміщенні школи І – ІІІ ступенів   № 285 Оболонського 

району  м. Києва; 

2. 29.02.2020 турнір з футболу серед команд державних установ  

Оболонського району м. Києва «Кубок голови Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації» на базі комунального закладу загальної 

середньої освіти – школи І – ІІІ ступенів № 104 імені О. Ольжича Оболонського 

району  м. Києва; 

3. 05.03.2020 спортивні змагання з настільного тенісу Спартакіади серед 

школярів Оболонського району м. Києва «Ігри юних олімпійців» 2020 року в 

приміщенні Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізована школа І ступеня – гімназія № 143 Оболонського району                      

м. Києва»; 

4.  23 – 30.08 2020  VІІ Всеукраїнський турнір з футболу «Кубок пам’яті  

Георгія  Наврозіді» на стадіоні школи І – ІІІ ступенів № 231 Оболонського  

району  м. Києва; 
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5.  28 – 30.08.2020 турнір з  футболу  «Кубок  Єдності  2020»  на стадіоні 

«Єдність» Комунальної організації «Центру військово-патріотичного і 

фізичного виховання дітей та молоді «Єдність»; 

6. 12.09.2020 турнір з баскетболу  3х3 до Дня фізичної культури і спорту у 

парку «Наталка» Оболонського району м. Києва;  

7. 19.09.2020 – 28.11.2020 Осіння першість з дворового футболу серед 

дитячо-юнацьких та молодіжних команд за місцем проживання «Ліга дворового 

футболу – 2020», на спортивному майданчику Спеціалізованої школи № 216 

Оболонського району м. Києва; 

8.   22 – 23.09.2020  ХХХVІІІ туристично-краєзнавчий зліт на базі 

Комунального закладу загальної середньої освіти – школи І – ІІІ ступенів імені 

О. Ольжича Оболонського району м. Києва; 

9. 03.10.2010 турнір з баскетболу 3х3 «Кубок Єдності – 2020» у парку 

«Наталка» Оболонського району м. Києва;  

10. 10.10.2020  змагання з ловлі риби «Кубок Героїв Небесної сотні» в 

Оболонському районі м. Києва на території риболовно-спортивної бази 

«Смарагдова» у затоці «Верблюд»; 

11. 17.10.2020 турнір з футболу «Кубок Героїв АТО і ООС» в Оболонському 

районі м. Києва на спортивному майданчику Спеціалізованої школи № 239 

Оболонського району м. Києва за адресою: проспект Оболонський, 16-Д; 

12. 28.10.2020   турнір з футболу «Золота осінь «Оболоні»  на спортивному 

майданчику Спеціалізованої школи № 194 «Перспектива» Оболонського 

району м. Києва за адресою: вул. Героїв Дніпра, 10-Б ; 

13. 04.11.2020 першість Оболонського району м. Києва з техніки 

пішохідного туризму серед учнівської молоді на території Межигірського 

лісництва, поблизу селища ДВС; 

14. 13 – 15.11.2020 турнір з баскетболу серед ветеранів «Кубок пам’яті 

Миколи Баглея» в Коледжі морського і річкового флоту Державного університету 

інфраструктури та технологій за адресою: проспект Героїв Сталінграда, 2 ; 

15. 21.11.2020 Всеукраїнський турнір з арашидо «Буря на татамі» у 

підлітковому клубі «Багіра» за адресою : вул. Північна, 46 ;  

16. 01.12.2020 – 28.02.2021 турнір з футболу «Winter Classic» на 

спортивному майданчику Спеціалізованої школи № 194 Оболонського району 

м. Києва за адресою : вул. Героїв Дніпра, 10-Б ; 

17. 18.12.2020 урочисте нагородження переможців «Першості м. Києва з 

футболу сезону 2020 року» у приміщенні Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Загальна кількість учасників склала 4065 осіб, з них 524 дівчини. 

Спортивно-масові заходи проходили переважно на відкритих площинних 

спорудах : стадіонах, спортивних майданчиках Оболонського району м. Києва, а 

також в найулюбленіших місцях відпочинку та проведення дозвілля мешканців 

району : на спортивних спорудах  у парку «Наталка», у парку «Пуща-Водиця» та 

інших, з дотриманням всіх запобіжних протиепідеміологічних засобів і норм, 

передбачених нормативно-розпорядчими актами чинного законодавства. 
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22 – 23.09.2020 ХХХVІІІ туристично-краєзнавчий зліт на базі 

Комунального закладу загальної середньої  освіти – школи І – ІІІ ступенів імені 

О. Ольжича Оболонського району м. Києва. 

04.11.2020 першість Оболонського району м. Києва з техніки пішохідного 

туризму серед учнівської молоді на території Межигірського лісництва, 

поблизу селища ДВС. 
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12.09.2020 турнір з баскетболу  3х3 до Дня фізичної культури і спорту у 

парку «Наталка» Оболонського району м. Києва. 

03.10.2010 турнір з баскетболу 3х3 «Кубок Єдності – 2020» у парку 

«Наталка» за адресою: Оболонська набережна, 1 в місті Києві. 
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10.10.2020 змагання з ловлі риби «Кубок Героїв Небесної сотні» в 

Оболонському районі  м. Києва на території риболовно-спортивної бази 

«Смарагдова» у затоці «Верблюд». 
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18.12.2020 урочисте нагородження переможців «Першості м. Києва з 

футболу сезону 2020 року» у приміщенні Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

Оболонська районна в місті Києві 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. 

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 21156 осіб. 

На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, автоматично було подовжено строк виплати 

грошової допомоги в раніше встановленому розмірі без звернення особи до 

уповноваженого органу. 

У Оболонському районі на обліку в управлінні соціального захисту 

населення перебувають майже 14 тисяч мешканців-одержувачів державних 

допомог та компенсацій, призначення та нарахування яких здійснюється вчасно. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 

року № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення 

сприятливих умов для реалізації прав дитини» було запущено «єМалятко» - 

першу комплексну послугу за життєвою подією. Завдяки їй батьки 

новонароджених дітей за однією заявою можуть отримати одночасно до 9 

державних послуг від різних органів влади. Надана можливість отримати 

бажані послуги за однією заявою в пологовому будинку, відділах ДРАЦС, 

ЦНАП або на Порталі Дія.  

Протягом 2020 року управлінням соціального захисту населення в ході 

реалізації програми «єМалятко» призначено понад 600 допомог батькам 

новонароджених дітей.  

З метою забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину 

для фізичних осіб-підприємців, які мають дітей, Урядом була прийнята 

постанова Кабінетом Міністрів України від 22.04.2020 № 329 «Деякі питання 

соціальної підтримки сімей з дітьми». Даною постановою було запроваджено 

допомогу на дітей фізичним особам-підприємцям, які належать до першої та 

другої групи платників єдиного податку і сплатили єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року 

або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи-

підприємця. Така допомога надавалась на кожну дитину до досягнення нею 10-
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річного віку у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей 

відповідних вікових груп (для дітей віком до 6-ти років – 1779 грн; для дітей 

віком від 6-ти до 10-ти років – 2218  грн.) 

Вищезазначена допомога надавалась під час карантину з травня по серпень 

2020 року та з листопада по грудень 2020 року. 

Верховною Радою України 02.06.2020 прийнято Закон України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій 

для окремих категорій осіб», яким, зокрема, внесено зміни до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю» щодо встановлення щомісячної державної соціальної 

допомоги на догляд одиноким особам, які  досягли 80-річного віку та за 

висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного 

стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до законів України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» у 

розмірі 40 відсотків від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність (з 01.07.2020 розмір складає 684,80 грн). Протягом 2020 року 

прийнято понад 400 заяв на призначення вищезазначеної допомоги. 

У 2020 році 941 породіллю забезпечено одноразовою натуральною 

допомогою «пакунок малюка». 

 Одним із особливо важливих напрямків соціального захисту є програма, 

яку було створено для надання допомоги малозабезпеченим родинам в оплаті 

житлово-комунальних послуг. Призначення житлових субсидій проводиться за 

спрощеною системою, яка передбачає звільнення громадян від збирання 

довідок про доходи, про склад зареєстрованих осіб, забезпеченість громадян 

житловою площею та комунальними послугами інше. У 2020 році прийнято 

16778 громадян, які звернулися за призначенням житлової субсидії. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 247 

на період карантину було забезпечено призначення житлових субсидій на 

наступний період усім домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в 

опалювальному періоді 2019–2020 років, без звернень громадян автоматично. В 

2020 році отримали житлову субсидію 11414 домогосподарств.  

З метою удосконалення обліку осіб, які мають право на пільги за 

соціальною ознакою, постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003    

№ 117 запроваджено Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги. На обліку в управлінні соціального захисту населення  

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації перебуває 35952 особи.   

У Оболонському районі управлінням соціального захисту населення 

здійснюється 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. 

У 2020 році прийнято 36 заяв на оформлення щомісячної адресної 

матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг киянам-учасникам антитерористичної операції; членам сімей, загиблих 
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(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 32 учасника АТО /ООС (Організація Об’єднаних 

Сил), а також пройшли психологічну реабілітацію 70 учасників АТО/ООС 

(Організація Об’єднаних Сил), з них 11 осіб з інвалідністю внаслідок війни. 

Направлено на оздоровлення дітей загиблих (померлих) киян - учасників 

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

років – 64 дитини. Також на оздоровлення та відпочинок у дитячі центри 

«Міжнародний дитячий центр «Артек» та «Український дитячий центр 

«Молода гвардія» направлено 44 дитини. 

У 2020 році пройшли реабілітацію в реабілітаційних центрах 136 дітей з 

інвалідністю.  

У 2020 році в Оболонському районі направлено на санаторно-курортне 

лікування 82 особи (з них – 79 учасників бойових дій, які брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, 1 учасник війни, 1 постраждалий учасник 

Революції Гідності та 1 особа з інвалідністю внаслідок війни).  

За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів оздоровлено 719 осіб 

пільгових категорій громадян, із них: 216 осіб з інвалідністю, 145 осіб 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 358 ветеранів праці та війни. 

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

2020 році видано 241 млн 464 тис. 600 одиниць засобів особистої гігієни та 582 

направлення на забезпечення ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками. 

У 2020 році виплачено 1767 особам, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, одноразову адресну матеріальну допомогу.   

Управління соціального захисту населення забезпечило видачу 1542 

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

молочної залози, протези верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичне взуття). 

Видано 3530 направлень на Центральну транспортну МСЕК для визначення 

медичних показань для отримання автомобілів чи колясок з електроприводом. 

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 13 особам призначено 

грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення. 

Управління праці та соціального захисту населення, Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, 

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

виконавцями таких міських цільових програм: 

- «Турбота. Назустріч киянам на 2019-2021 роки», на виконання якої 

кошторисом та планом асигнувань у 2020 році затверджено 9 млн. 476,3 тис. грн; 
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- «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки», на виконання якої 

кошторисом та планом асигнувань у 2020 році затверджено 706,4 тис. грн.  

 

Стан виконання міських цільових програм в Оболонському районі 

 
Назва 

програми 

Назва заходу програми План 

 на  2020 рік 

(тис. грн) 

Факт 

2020 рік 

(тис. грн) 

Кількість 

користувачів, 

одержувачів 

 

 

 

 

«Турбота. 

Назустріч 

киянам» 

Надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим 

верствам населення та киянам, які 

опинилися в складних життєвих 
обставинах. 

4945,0 4903,6 1770 осіб 

Забезпечення безоплатним 
харчуванням та продуктовими 

наборами малозабезпечених 

одиноких громадян та інших верств 

населення. 

600,0 600,0 3954 осіб 
(4000 порцій  

обідів, 

1612 штук- 

пасок, 
1712 штук -

продуктових 

наборів) 

Організація громадських робіт. 

Оплата за виконані роботи залучених 

безробітних та інших категорій робіт  

для участі в оплачуваних 
громадських роботах. 

54,0 0,0 0 осіб 

Забезпечення надання соціальних 
послуг установами, закладами 

соціального захисту, створеними за 

рішеннями місцевих органів влади. 

3063,5 2968,7 861 особа- 
користувач 

 

21 штатна 
одиниця 

Забезпечення надання комплексної 
соціально-психологічної допомоги 

киянам-учасникам АТО, членам їх 

сімей та членам сімей загиблих 

(померлих), які брали участь в АТО. 

813,8 813,2 810 осіб 

Разом за програмою: 9476,3 9285,5  

«Соціальне 

партнерство» 

Проведення загальноміських заходів, 
державних свят та визначних дат. 

70,0 27,8 4 заходи 

Фінансова підтримка «Товариства 

Червоного Хреста». 

150,00 146,4 1 організація 

Фінансова підтримка громадським 
організаціям інвалідів та громадян, 

які постраждали в Чорнобильській 

катастрофі. 

 
381,4 

 

 

 
356,8 

 
2 організації 

Фінансова підтримка громад 
організаціям ветеранів та осіб, які 

захищали незалежність суверенітет 

та брали участь в АТО. 

 
105,0 

 
105,0 

 
1 організація 

Разом за програмою: 706,4 636,0  
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В Оболонському районі міста Києва функціонує Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), діяльність якого 

спрямована на вирішення соціальних питань, здійснення соціального 

обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. 

Працівниками відділень соціальної допомоги надано соціальну послугу 

«догляд вдома» - 1455 одиноким непрацездатним громадянам, а саме: допомога 

у веденні домашнього господарства, психологічна підтримка, допомога в 

оформленні документів, внесення платежів, надання інформації з питань 

соціального захисту тощо.  

 
Послуга особистої гігієни 

 

 
Допомога в годуванні 
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Доставка засобів особистої гігієни 

 

 
Допомога в оформленні документів, внесення платежів 
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На базі Територіального центру до початку карантину працював  

«Університет III віку», в якому функціонували такі факультети та гуртки: 

факультет хорового співу, класичної музики, здорового способу життя, гурток з 

техніки декупажу, танцювально-ритмічна гімнастика, гурток з йоги, 

літературний гурток, гурток краси, гурток з психології. На період карантину, 

піклуючись про здоров’я та психоемоційний стан людей, у Територіальному 

центрі було створено телефонну лінію психологічної допомоги. Практичний 

психолог надає послуги особам похилого віку, що перебувають на 

обслуговуванні в Територіальному центрі, та їх близьким людям. У відділенні 

денного перебування функціонує мультидисциплінарна команда, яка надає 

комплекс соціальних послуг одиноким людям похилого віку, які стоять на 

обліку в Територіальному центрі та яких відвідують на дому перукар, 

соціальний робітник, швачка та медсестра-масажист.  

У Територіальному центрі функціонує відділення надання соціальних та 

реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю, в якому безкоштовно отримали 

послуги 37 дітей з інвалідністю, з яких 18 дітей групи денного перебування. 

 
 

 

Міжнародний день людей з інвалідністю 

 

Діти з інвалідністю взяли участь у районному фестивалі «Повір у себе». 8 

дітей відзначено дипломами, двоє з них стали лауреатами фестивалю. Всі діти 

отримали подарунки від Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 
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У відділенні проводились онлайн-зустрічі з батьками на теми: «Єдиний 

реабілітаційний простір» та «Особливості організації реабілітаційного та 

соціального процесу в період карантину». 

 

Також у відділенні проводяться тематичні виставки дитячих робіт 

«Талановиті ручки». 
 

 

 

 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

 

Службою у справах дітей та сім’ї (далі - Служба) протягом 2020 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 172 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.  

За результатами проведеної роботи протягом 2020 року 21 сім’я стала на 

шлях виправлення.  
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До                                                           Після 

 

 
 

Але, разом з тим, 6 дітей було вилучено з сімей, у зв’язку із загрозою їх 

життю та здоров’ю. Відносно батьків, працівниками поліції, складені, за 

поданням Служби, адміністративні протоколи за статтею 184 Кодексу про 

Адміністративні правопорушення. 
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Сім’я, з якої було вилучено дитину 

 

До Оболонського районного суду міста Києва службою у справах дітей та 

сім’ї  підготовлено матеріали та подано 7 позовних заяв про позбавлення 

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

позбавлення батьківських прав. З них: 7 - позовів задоволено, 1 - залишено без 

розгляду, 1 - перебуває на розгляді.  

Крім того, протягом 2020 року працівники Служби взяли участь у розгляді  

487 судових справ з питань захисту  прав та інтересів дітей. 

Службою у справах дітей та сім’ї організовано та проведено 22 засідання  

Комісії з питань захисту прав дитини, під час яких було розглянуто 757 питань 

щодо захисту законних прав та інтересів дітей.  

На обліку Служби перебуває 261 дитина-сирота та дитина, позбавлена 

батьківського піклування. З них: 92% забезпечені сімейними формами 

виховання. Оболонським судом прийнято рішення щодо усиновлення 22 дітей. 

У районі працює 4 прийомні сім’ї, в яких виховується 5 дітей та дитячий 

будинок сімейного типу, в якому виховується 8 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  
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Прийомні сім’ї 
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Дитячий будинок сімейного типу 
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Матір – виховательку дитячого будинку сімейного типу у березні 2020 

року було нагороджено дипломом переможниці міського конкурсу «Киянка 

року - 2019» у номінації «Жінка – берегиня домашнього затишку», життя якої є 

взірцем самовідданості в ім’я науки, міської громади і України. 
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Відповідно до міської програми «Діти. Сім’я. Столиця», на 2020 рік були 

виділені кошти в сумі 60,0 тис. грн, на які закуплено побутову техніку, 

кухонний гарнітур, замінено вікно, також  проведено ремонт ванної кімнати та 

сантехнічні роботи.     

Службою у справах дітей та сім’ї здійснюються заходи щодо протидії 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі. По даному питанню 

проведено Координаційну раду при Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації, на якій обговорено механізм взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознаками статі. 

1 особа отримала статус як така, що постраждала від торгівлі людьми. 

Протягом 2020 року Службою у справах дітей та сім’ї видано 1278 

посвідчень багатодітним родинам та дітям з багатодітних родин.  

Указом Президента України 5 осіб – мешканки Оболонського району 

міста Києва отримали звання «Мати-героїня». 

Крім того, 2 особи отримали премію Київського міського голови одинокий 

батько (мати). 

Службою у справах дітей та сім’ї проведено закупівлю новорічних 

подарунків у кількості 4100 штук для категорійних дітей. Дід Мороз та 

Снігурка відвідали дітей, які виховуються у школах-інтернатах, дитячому 

будинку сімейного типу, прийомних сім’ях, центру соціально-психологічної 

реабілітації «Ковчег» та центру допомоги дітям «Місто щасливих дітей». 
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Кошторис витрат на проведення Новорічних свят становить                             

458,05 тис. грн. 

Організовано та проведено,  за участю  Діда  Мороза та Снігурки, 

новорічні заходи біля центральної ялинки району для дітей, які перебувають в 

Центрі допомоги дітям «Місто щасливих дітей». 
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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 2020 році було надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися у 

складних життєвих обставинах (далі – СЖО), особливо в умовах карантину.  

Робота Центру не припинялася. Але карантинні заходи внесли певні 

корективи в роботу фахівців із соціальної роботи:  

очний прийом клієнтів був тимчасово обмежений; 

психологи та юрисконсульт Центру надавали консультації в онлайн 

режимі; 

фахівці переважно проводили консультування у телефонному режимі 

сімей, які стоять на обліку, з метою моніторингу ситуації в сім’ї та 

недопущення агресивної поведінки в родинах і домашнього насильства, 

так і з питань що таке короновірус, його симптоми, як поширюється вірус;  

правила індивідуального захисту, дії у разі наявності симптомів. 

Особлива увага приділялася сім’ям, в які діти, що цілодобово перебували в 

інтернаті, повернулися додому на час карантину. Оскільки велике занепокоєння 

викликало різке та не заплановане повернення дітей із закладів інституційного 

догляду та виховання до сімей, що в свою чергу могло посилити скруту таких 

сімей та призвести до неналежного задоволення потреб дітей в них. 

Фахівцями Центру всім 126 сім’ям, в які повернулися діти, були 

запропоновані послуги Центру, надані консультації та рекомендації щодо 

недопущення конфліктних ситуацій між членами сім’ї, найбільш уразливим 

сім’ям були надані продуктові набори. 
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Під час карантину фахівці відвідували на дому найбільш кризові сім’ї, в 

яких існувала вірогідність вилучення дітей або скоєння насильства. Так 

протягом 2020 року було здійснено 1215 візитів, з яких 30 випадків кризового 

та екстренного втручання. 

Загалом фахівцями Центру протягом 2020 року: 

охоплено роботою 5257 осіб, яким надано 28526 соціальних послуг; 

сформовано банк сімей СЖО, який налічує  328 сімей; 

проводився соціальний супровід 70 сімей; 

проводилося соціальне супроводження 5 прийомних сімей, 1 дитячого 

будинку сімейного типу та 1 патронатної сім’ї; 

проведено 1215 соціальних відвідувань сімей. 
 

Також карантинні обмеження вплинули на роботу 16 підліткових клубів за 

місцем проживання. Вся гурткова робота була переведена в онлайн-режим. 

Гуртки образотворчого мистецтва, підготовки до школи, англійської мови, 

вокальні та навіть танцювальні і спортивні не припиняли своєї роботи та 

виставляли свої роботи і досягнення у соціальних мережах. 

Робота підліткових клубів в умовах 
карантину

 
 

 

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 2020 році на утримання Центру було витрачено кошти у сумі 1766,7 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 2020 рік фахівцями Центру було надано послуги 408 особам. Всього 

роботою охоплено 842 особи, було надано 6360 послуг дітям та молоді з 

функціональними обмеженнями, з них:  соціально – педагогічних - 2873;  

соціально – психологічних - 1647; інформаційних - 1154; соціально - медичних 

- 492, а також 3281 індивідуальних послуг. Для 434 клієнтів проведено 835 

групових заходів та консультацій, та надано 3079 групових послуг. 
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Фахівцями Центру було організовано та проведено 51 соціокультурний 

захід для 1484 осіб (дітям та молоді з функціональними обмеженнями та  їх 

батькам): 

-тематично-пізнавальних – 28; 

-ознайомчо-розважальних – 23. 
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Успіхами роботи Центру є стабільна робота групи дошкільної підготовки 

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

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 2020 року Київським міським центром соціальних служб було 

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

ЦСПРДМФО Оболонського району приймали участь як маломобільна молодь, 

так і волонтери, посівши ІІІ місце в командному заліку. 
 

 

  

Крім основної діяльності Центр займався організацією та проведенням 

соціокультурних заходів, пізнавально-навчальних екскурсій, 

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

музеїв виставок тощо.     

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 

 



 
 

 

116 

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 щодо розвитку 

творчих здібностей дітей та молоді.  

Кожного року в Оболонському районі міста Києва проходить фестиваль 

творчості для дітей та молоді з інвалідністю «Ми таланти твої, Оболонь!», 

співорганізатором якого є Центр.  Цього року вихованці Центру дуже вдало 

продемонстрували свою майстерність, не зважаючи на те, що фестиваль 

проходив он-лайн, отримавши 26 перемог. Після районного фестивалю 

Оболонський район активно приймав участь у міському фестивалі творчості 

«Повіримо у себе», і став єдиним районом у місті, що отримав 17 кубків, з яких 

13 належать представникам Центру.  
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СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН,  

ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ 

 
Станом на 01.01.2021 на квартирному обліку в Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації перебуває 5434 сім’ї, серед яких: 

- в загальній черзі – 2663 сім’ї; 

- в першочерговому списку – 2329 сімей; 

- в позачерговому списку – 442 сім’ї. 

 

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 

01.01.2021 5434 2663 2329 442 

 

Виключеними із списків квартирного обліку у зв’язку з тим, що не 

пройшли перереєстрацію, значиться 8408 квартирних справ черговиків 

квартирного обліку (на 01.01.2020 було – 8380). 

У списку бажаючих придбати житло за програмою «Доступне житло» в 

районі перебувають 1235 сімей. У списку бажаючих отримати пільговий 

довготерміновий молодіжний кредит на будівництво житла перебуває 191 

сім’я. 

До списку бажаючих прийняти участь у співфінансувані будівництва 

житла за міською програмою для окремих категорій громадян включено 73 

сім’ї. 

На соціальному квартирному обліку перебувають 16 сімей та одиноких 

громадян. За рахунок житла з фонду соціального призначення поліпшені 

житлові умови 1 сім’ї із зняттям з соціального квартирного обліку. 

За рахунок житлової площі, виділеної Департаментом будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) поліпшені житлові умови 8 сім’ям черговиків 

квартирного обліку (за 2019 рік – 30) за категоріями: 

- особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники АТО (3 група) – 2; 

- особи з інвалідністю внаслідок війни, інтернаціоналісти (3 група) – 1; 

- учасники бойових дій, залучені до АТО – 3; 

- медичний висновок ЛКК 255 (онкохворі) – 1; 

- сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю – 1. 

Придбали житло за отриману грошову компенсацію 11 сімей (за 2019 рік – 6): 

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

- особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники АТО/ООС (І, ІІ груп) – 6; 
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- особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники АТО, ВПО (ІІ групи) – 1; 

- особи з інвалідністю внаслідок війни, інтернаціоналісти (І групи) – 1. 

Видані ордери серії Б 4 сім’ям з числа мешканців колишніх гуртожитків 

АТ ХК «Київміськбуд» на займані житлові приміщення. 

Затверджені спільні рішення адміністрацій та профспілкових організацій 

підприємств установ, та організацій про надання житла сім’ям 13 працівників 

(за 2019 рік – 9). 

За клопотаннями від організацій, установ та підприємств виключено з 

числа службових 10 квартир (за 2019 рік – 11), які займали 10 сімей, що 

перебували на квартирному обліку за місцем проживання. До числа службових 

включено 77 квартир (у 2019 році – 4). 

Усього у 2020 році вирішувалось 59 питань щодо надання (закріплення) 

житлової площі (за 2019 рік – 68). 

Підготовлено проєктів та прийнято 70 розпоряджень (у 2019 році – 81): 

- про зарахування на квартирний облік, внесення змін та доповнень до 

квартирних справ, зняття з квартирного обліку – 13; 

- про надання житлової площі – 12; 

- про надання житлової площі працівникам підприємств та установ – 9; 

- про включення квартир до числа службових – 7; 

- про виключення квартир з числа службових – 10; 

- про внесення змін до розпоряджень – 7; 

- про прийняття на соціальний квартирний облік – 3; 

- про зняття з соціального квартирного обліку – 3; 

- про надання житла з фонду соціального призначення – 1; 

- про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб для отримання 

тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб – 1; 

- про надання жилого приміщення в будинку, будівництво якого 

здійснюється за програмою змішаного фінансування – 1. 

Також, у 2020 році Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації було виділено Київською міською державною адміністрацією              

15 квартир у новобудовах для забезпечення ними черговиків квартирного 

обліку з розподілом за категоріями, з яких надано громадянам 3, оскільки інші 

12 не мали поштових адрес. 
 

ВЗАЄМОДІЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОБОЛОНСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

ІЗ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНИМ ТА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

 

У своїй роботі з питань протидії злочинності на території Оболонського 

району, Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація тісно 

співпрацює з Київською місцевою прокуратурою № 5, Оболонським 

управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, 

Оболонським  районним відділом державної виконавчої служби міста Київ 
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Головного територіального управління юстиції у місті Києві,  Оболонським  

районним відділом філії Державної установи «Центр пробації» у місті Києві та 

Київській області, громадським формуванням з охорони громадського порядку 

і державного кордону «Муніципальна Варта». 

З метою підвищення рівня правопорядку та безпеки населення міста Києва 

Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією, у взаємодії з 

районними територіальними підрозділами правоохоронних органів, 

забезпечується виконання заходів міської цільової комплексної програми 

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

столиця». Реалізація програмних заходів має сприяти подальшому стабільному 

соціально-економічному розвитку району та міста вцілому. 

Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією 

проводяться спільні з правоохоронними органами наради, зустрічі з 

мешканцями району. Працівники поліції постійно залучаються до охорони 

громадського порядку під час проведення масових районних заходів. 

Представники правоохоронних органів запрошуються для участі на 

засідання Колегій та апаратні наради 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. 

Службою у справах дітей та сім’ї Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації протягом 2020 року спільно з правоохоронними 

органами, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено 25 

рейдів «Діти вулиці», під час яких із сімей було вилучено 2 дитини, яким 

існувала загроза життю та здоров’ю. 
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Вилучення із сім’ї дітей, яким існувала загроза життю та здоров’ю 
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Батьків притягнуто до адміністративної відповідальності                                              

за   ст.184 КпАП (ухилення від виконання батьківських обов’язків). 

 

 
 

 
 

Крім того, протягом 2020 року до сектору ювенальної превенції 

Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції 

України у місті Києві було направлено 15 клопотань щодо неналежного 

виконання батьківських обов’язків,  з   них:   12  задоволено, з іншими батьками 

проводиться відповідна профілактично-виховна робота. 
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Службою у справах дітей та сім’ї спільно з Оболонським управлінням 

поліції Головного управління Національної  поліції у м. Києві в грудні 2020 

року було проведено захід «16 днів проти насильства». Під час проведення 

даного заходу мешканцям Оболонського району роздано буклети та 

проводилась роз’яснювальна робота щодо запобігання вчинення домашнього 

насильства. 
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Система правового виховання в закладах загальної середньої освіти 

Оболонського району м. Києва базується на правових актах і документах, таких 

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

Закон України «Про охорону дитинства», Указ Президента України «Про 

Національну програму правової освіти населення», та включає правоосвітню 

роботу та роботу по попередженню правопорушень. 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 у 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.  

З метою попередження та профілактики злочинів та правопорушень у 

закладах освіти налагоджена співпраця з співробітниками Головного управління 

національної поліції, які  проводять профілактичні бесіди з учнями щодо 

недопущення правопорушень.  

Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації за 2020 рік спільно з працівниками Оболонського управління 

поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві в закладах 

загальної середньої освіти проведено 18 бесід з учнями 5-11 класів на тему: 

«Дотримання дисципліни і законності під час навчального процесу та 

недопущення вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, види 

відповідальності за їх вчинення». Проведені індивідуальні зустрічі з учнями та 

їхніми батьками (або особами, які їх замінюють) на теми: «Відповідальність 

батьків або осіб, що їх замінюють, за вчинки неповнолітніх», «Особливості 

кримінальної відповідальності неповнолітніх у межах сучасного законодавства». 
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Працівники сектору ювенальної превенції Головного управління 

Національної поліції у місті Києві, провели 3 зустрічі з заступниками директорів 

навчальних закладів з метою інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 

педагогічних працівників щодо попередження негативних явищ у дитячому 

середовищі.       
13 грудня 2020 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 м. Києва.  

Відділом контролю за благоустроєм Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації за 2020 рік виявлено 1276 порушень Правил 

благоустрою та вручено відповідно стільки ж приписів. 

Крім того, складено 408 адміністративних протоколів за статтею 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 року № 211  «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та 

доручень Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, у складі робочих груп з представниками 

правоохоронних органів, за період карантину працівниками відділу контролю 

за благоустроєм складено 78 адміністративних протоколів за статтею 44-3 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачених Законом 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та направлено в 

юридичний відділ для передачі до Оболонського районного суду для прийняття 

рішень. 

Відділ торгівлі та споживчого ринку Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації у 2020 році забезпечував контроль за дотриманням 

карантинних обмежень, встановлених постановами Кабінету Міністрів України, 

іншими актами законодавства, а також рішеннями органів місцевого 

самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами на території 

міста Києва. В Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

створено робочі групи із числа осіб, які уповноважені складати протоколи про 

адміністративні правопорушення, передбачені статтею 44-3 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. 

Робочими групами, до яких залучено представники відділу торгівлі та 

споживчого ринку,  Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві,                           

КП «Муніципальна охорона», Оболонського управління поліції Головного 

управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється постійний 

контроль за дотриманням суб’єктами господарювання правил карантину, 

санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм. 

Так, з початку карантину було проведено 2213 моніторингових обстежень 

підприємств торгівлі, ринкової мережі, закладів ресторанного господарства та 

побутового обслуговування, складено 244 адміністративні протоколи. 
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Також працівники Оболонського управління поліції Головного управління 

Національної поліції у м. Києві залучались для охорони громадського порядку 

та запобігання торгівлі у невстановлених місцях під час проведення 

сільськогосподарських ярмарків на  вул. Калнишевського, 1-5. 

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського 

району м. Києва» у 2020 році спільно з представниками Оболонського 

управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві 

проводила заходи щодо забезпечення доступу до житла для огляду, з метою 

ліквідації аварійної ситуації та забезпечення збереження житла. 

З метою збереження комунального майна, працівники КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» та 

представниками обслуговуючих дільниць при виявленні викрадення ліфтового 

обладнання, невідкладно повідомляли представників поліції та складали 

відповідні заяви. 

Протягом 2020 року викрадено 220 гальмівних ліфтових катушок з 

житлових будинків, що перебувають на обслуговуванні КП «Керуюча компанія 

з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва». За фактом 

викрадення порушувалися кримінальні провадження та проводилися 

оперативно-розшукові заходи.  

За декількома епізодами викрадення буферних ліфтових пружин в 

житлових будинках, що перебувають на обслуговуванні КП «Керуюча компанія 

з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва», винній 

особі призначено покарання на підставі вироку Оболонського районного суду 

м. Києва. 

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення за фактом викрадення 

майна, що знаходилося в приміщенні ОД-508 КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва», винній 

особі, на підставі вироку Оболонського районного суду м. Києва, призначено 

покарання до позбавлення волі. 

 

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  
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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.  

На виконання вимог природоохоронного законодавства, підприємствами 

Оболонського району в 2020 році було виконано заходи з 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 державної адміністрації 

від 01.06.2020 № 793 «Про організацію літнього відпочинку та забезпечення 

безпеки населення на водних об’єктах міста Києва у 2020 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 «Біле» (просп. Героїв Сталінграда), затока 

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

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

  
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». 

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. 
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До участі у ярмарках залучаються безпосередні виробники продовольчої 

продукції, приватні суб’єкти господарювання, фермерські та 

сільськогосподарські господарства і переробні підприємства із Київської, 

Вінницької, Рівненської, Хмельницької, Херсонської, Черкаської, Чернігівської 

та інших регіонів України, що дає змогу забезпечити широкий асортимент 

овочів, фруктів, меду, м’яса та м’ясопродуктів, молока та молочних виробів, 

риби, бакалійних товарів безпосередньо від товаровиробників.  

З 17.03.2020 з метою попередження розповсюдження нової коронавірусної 

інфекції (COVID-19), з урахуванням рішення Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на території міста 

Києва були введені обмежувальні заходи щодо тимчасового припинення роботи 

сільськогосподарських ярмарків.  

З 23.05.2020 роботу сільськогосподарських ярмарків поновлено за умови 

виконання протиепідемічних вимог, зокрема забезпечення належного захисту 

харчових продуктів від будь-якого забруднення на всіх етапах обігу: під час 

транспортування, прийняття, розвантаження та безпосередньо при реалізації. 
 

Сільськогосподарський ярмарок на вул. Калнишевського, 1-5 
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Сільськогосподарський ярмарок на вул. Калнишевського, 1-5 
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За звітний період було проведено 40 сільськогосподарських ярмарків. 

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  

 

З метою належної та своєчасної підготовки до опалювального періоду 

структурними підрозділами Оболонської районної в м. Києві державної  

адміністрації підготовлено план заходів з підготовки житлового фонду до 

опалювального періоду та затверджено розпорядженням Оболонської районної 

в м. Києві державної адміністрації від 30.06.2020 № 295 «Про підготовку 

господарства Оболонського району до осінньо-зимового періоду 2020/2021 

років». 

Пріоритетним напрямком при підготовці до роботи в осінньо-зимовий 

період 2020-2021 років є енергозбереження в житлових будинках, та 

розрахунки за енергоносії.  

Розроблені заходи по підприємству по утепленню трубопроводів, 

технічних підпіль, технічних поверхів будинків, встановлення приладів 

освітлення на світло діодах.  

У Оболонському районі до експлуатації в зимовий період було 

підготовлено 972 споживача, з них 851 житловий будинок, 9 лікувальних 

закладів (з них 3 в оперативному управлінні Оболонської районної в м. Києві 

державної  адміністрації), 108 закладів освіти (в оперативному управлінні 

Оболонської районної в м. Києві державної  адміністрації), 1 об’єкт соціального 

захисту та 3 окремо розташовані заклади культури. 

Підготовка до опалювального періоду здійснювалась під постійним 

контролем та координацією, як міського оперативного штабу з питань 

підготовки міського господарства до роботи в зимовий період, так і 

районного. 

Опалювальний період розпочато відповідно до розпорядження Київської 

міської державної адміністрації від 15.10.2020 № 1632 «Про початок 

опалювального періоду 2020/2021 років у місті Києві» та згідно з графіком, 

погодженим з КП «Київтеплоенерго», обслуговуючі підприємства здійснили 

підключення житлових будинків району до теплоносія.  

Теплопостачання житлових будинків та об’єктів соціально-культурного 

призначення здійснюється від централізованих джерел: ТЕЦ – 6 та СТ–2 та від 

18 котелень, з яких: 17 котелень КП «Київтеплоенерго» та 1 котельня на 

балансі відомства, від якої здійснюється теплопостачання 7 житлових будинків.  

Одночасно 3 інвестиційні будинки мають свої дахові газові котельні: 

просп. Оболонський, 26, вул. Автозаводська, 29-А, вул. Сім’ї Кульженків, 33. 
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Розподіл теплової енергії, що надходить від джерел теплопостачання на 

опалення та підігрів води відбувається через 258 теплових пунктів, які 

перебувають на балансі КП «Київтеплоенерго». 75 житлових будинків 

обладнані ІТП (індивідуальними тепловими пунктами).  

Відповідно до «Правил підготовки теплових господарств до 

опалювального періоду», в міжопалювальний період було розроблено та 

затверджено в установленому порядку робочі графіки з проведення 

випробування теплових мереж на щільність та міцність, а за їх результатами 

проведені роботи з усунення виявлених порушень.  

Не зважаючи на стале проходження опалювального періоду 2020-2021 

років, роботи з утримання в осінньо-зимовий період продовжуються: 

проводяться аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації пошкоджень, які 

виникають при подачі теплоносія на зовнішніх і внутрішньобудинкових 

мережах ЦО та ГВП. Районним штабом з підготовки до зими здійснюється 

постійний контроль.   

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 
 

Амбулаторна медична допомога мешканцям району надається трьома 

комунальними некомерційними підприємствами районного підпорядкування:  

1. КНП «Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району 

міста  Києва (вул. Тимошенка, 14) надає консультативну медичну допомогу 

319427 особам. 

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

району міста Києва (вул. Північна, 4-а) найпотужніший в районі. До складу 

центру входить 5 філій, в яких розташовано 18 амбулаторій загальної 

практики/сімейної медицини (з них 5 відокремлених). Надає первинну медичну 

допомогу 228394 мешканцям. 

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

Оболонського району міста Києва (проспект Мінський, 8) 3 філії, в яких 

розташовано 8 амбулаторій загальної практики/сімейної медицини (4 з них  

відокремлені). Надає первинну медичну допомогу  91033 мешканцям. 

На підприємствах розгорнуто 35 ліжок денних стаціонарів. 

Станом на 01.01.2021 в центрах працюють 395 лікарів (що менше на 31 

фізичну особу, ніж у 2019 році) та 455 медичних сестер (що менше на 64 

фізичні особи, ніж у 2019 році). 

У закладах охорони здоров’я Оболонського району, що надають первинну 

медико-санітарну допомогу населенню, з 02.04.2018 проводиться активна 

приписна кампанія з вибору лікаря та підписання декларації між лікарем та 

пацієнтом. На 01.01.2021 укладено 226962 декларації (71,05%). 
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Галузь «Охорона здоров’я» задіяна в наступних цільових програмах: 

Урядова програма «Доступні ліки»; 

Державна програма по імунопрофілактиці проти вакцинокерованих 

інфекцій; 

Державна програма медичних гарантій; 

Міська цільова програма «Протидії захворюванню на туберкульоз» на 

2017-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 08.12.2016 

№537/1541; 

Міська цільова програма «Протидії епідемії ВІЛ-інфекції» на 2017-2021 

роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 08.12.2016 №538/1542. 

Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки, затверджена 

рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №450/8023; 

Міська комплексна цільова програма «Київ без бар’єрів» на 2018-2021 

роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 №460/6511; 

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку 

житлово-комунальної інфраструктури м. Києва на 2016-2020 роки, затверджена 

рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232; 

Проєкт Київського міського голови В. Кличка «Лікар у Вашому домі». 

На виконання Міської цільової програми протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2017-2021 роки, з метою запобігання розповсюдження 

туберкульозу, який належить до соціально небезпечних хвороб, оскільки 

передається повітряно-крапельним шляхом, у закладах охорони здоров’я 

забезпечено своєчасне діагностування захворювання, що сприяє ефективному 

лікуванню хворого та запобігає зараженню оточуючих. 
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Щорічно Оболонський район приймає активну участь у міських заходах, 

які направлені на проведення профілактичних оглядів мешканців району та 

гостей столиці в зручних для них місцях. Кожен охочий має змогу обстежитися 

на пересувному цифровому флюорографі, отримати довідку за результатами 

обстеження та, в разі потреби, кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. 

Однак, у 2020 році, враховуючи карантинні заходи, виїзні флюорографічні 

обстеження не проводились.  

Медичними працівниками КНП КДЦ проведено 64193 флюорографічних 

обстеження мешканцям району та виявлено 62 випадки захворювання на 

туберкульоз.  

Проведено 48 обстежень мокротиння на виявлення туберкульозу, з них 3 

(6,3%) позитивні. 

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 

міста Києва Віталієм Кличком, продовжує активно приймати участь в ініціативі 

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.  

За 2020 рік в центрах первинної допомоги та діагностичному центрі 

протестовано швидкими тестами 2020 осіб та виявлено 13 позитивних випадків. 

У 2019 році протестовано 3097 осіб та виявлено 24 випадки захворювання на 

ВІЛ. Зменшення кількості протестованих мешканців обумовлено карантинними 

обмеженнями по захворюваності на COVID-19. 

У кабінеті інфекційних захворювань КНП КДЦ Оболонського району                    

м. Києва, який задіяно для наближення ВІЛ-послуг до хворих на ВІЛ, 

забезпечено проведення антиретровірусної терапії, обмін інформацією тощо. 

На обліку перебуває 248 осіб з ВІЛ, які отримують антиретровірусну терапію. 

У комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1» працює амбулаторія загальної практики – сімейної 

медицини за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 1-А, на базі якої функціонує 

кабінет замісної підтримувальної терапії на засадах інтегрованої допомоги. 

Станом на 01.01.2021 отримують терапію 5 пацієнтів. 

 У 2020 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; 
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- 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 по програмі, розміщено в будівлях КНП ЦПМСД та КНП 

КДЦ. 

Мешканці Оболонського району за 2020 рік отримали 125303 рецепти по 

зазанченій вище програмі та 17161 рецепт на пільгові медикаменти на суму 

11,95 млн грн. 

Перелік аптек, які в Оболонському району беруть участь у програмі 

«Доступні ліки», можна переглянути на сайті Оболонської районної в місті 

Києві державній адміністрації. 

Адміністраціями комунальних некомерційних підприємств «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1», «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2» та «Консультативно-діагностичний центр» 

Оболонського району м. Києва, з 25.03.2020 з метою мінімізації ризику 

зараження вірусним захворюванням, спільно з працівниками управління 

соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, лікарями-спеціалістами КНП КДЦ було розпочато виписку 

пільгових рецептів для пацієнтів старших 60 років із забезпеченням доставки 

лікарського препарату додому. 

Щодо виконання п. 5 міської цільової програми «Здоров’я киян»: усі 

заклади охорони здоров’я забезпечені комп’ютерною технікою та зареєстровані 

в електронній системі е-Health і в електронній системі охорони здоров’я на 

порталі Національної служби здоров’я України (НСЗУ) з отриманням 

відповідного доступу для роботи в цих системах. 

Підприємства забезпечені програмним захистом інформаційних систем. 

Для доукомплектування робочих місць лікарів адміністрація КНП КДЦ 

закупила за власні кошти 50 комп’ютерів. Таким чином, комп’ютерною 

технікою підприємства охорони здоров’я районного підпорядкування 

забезпечені в повному обсязі. 

За кошти спеціального фонду міста Києва (бюджет розвитку – головний 

розпорядник коштів Департамент охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було 

здійснено видатки за наступними напрямами: 

1. Реалізовано 2 проєкти Громадського бюджету на 2020 рік: 

проєкт № 1538 – придбання імуноферментного аналізатора загальною 

вартістю 299 462,0 грн; 

проєкт № 399 – придбання сучасного обладнання для акушерсько – 

гінекологічного відділення № 2 загальною вартістю 284 247,02 грн, а саме: 

- фетальний монітор 1 од. вартістю 85 047,02 грн; 

- апарат високочастотний електрохірургічний «Надія – 4» 1 од. вартістю 

40 200,0 грн; 

- лазер хірургічний діодний  «Lika surgeon + » 1 од. вартістю 159 000,0 грн. 
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2. Придбано 2 аквадистилятори на загальну суму 55 000,0 грн, з них 

32 250,98 грн кошти спеціального фонду міста Києва. 

    Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 08.07.2020 № 891-р КНП «Консультативно – діагностичний центр» 

Оболонського району м. Києва було виділено кошти державної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо  

соціально-економічного розвитку окремих територій, за рахунок яких було 

придбано медичне обладнання на загальну суму 9 433 934,8 грн: 

- ультразвуковий сканер для серцево-судинних досліджень експертного 

класу в комплекті з трьома датчиками, в т.ч. кардіологічним 1 од. вартістю 

1 493 000,0 грн; 

- апарат КТГ для кардіотонографії (фетальний монітор) 1 од. вартістю 

112 000,0 грн; 

- багатоканальний портативний електрокардіограф  вартістю 54 000,0 грн.; 

- добовий монітор артеріального тиску з програмним забезпеченням 

CardioPoint- АВРМ 1 од. вартістю 139 635,0 грн; 

- біохімічний автоматичний аналізатор з робочою станцією та набором 

реагентів 1 од. вартістю 739 905,0 грн; 

- відео цистоскоп 1 од. вартістю 362 730,0 грн; 

- ендоскопічна система, що включає гастроскоп та дуоденоскоп, 1 од. 

загальною вартістю 1 249 760,0 грн; 

- відеогістероскоп гнучний 1 од. вартістю 1 249 760,0 грн; 

- ультразвуковий сканер високого класу для загальних досліджень 1 од. 

вартістю 2 495 000,0 грн; 

- гематологічний аналізатор 1 од. вартістю 249 994,8 грн; 

- холтер ЕКГ 12-канальний 2 од. загальною вартістю 298 400,0 грн. 

На покращення матеріально-технічної бази КНП ЦПМСД № 1, за рахунок 

коштів, які надійшли за Договором обслуговування населення укладеного з 

Національною службою здоров’я України та власні кошти, було закуплено:  

- 20 шт. пульсоксиметрів на суму 18,0 тис. грн; 

- 11 шт. термометрів безконтактних на суму 7,68 тис. грн; 

- 75 шт. мобільних телефонів для лікарів на суму 191,7 тис. грн; 

- 60 шт. диспенсерів для мила та дезинфікуючих засобів на суму 

15,893 тис. грн. 

Відповідно до проєкту Київського міського голови В. Кличка «Лікар у 

Вашому домі» кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у 

наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, 

отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-

тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та 

холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла. 

Програма проєкту була 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. Друга 

категорія -  люди, які прикуті до ліжка або не можуть вийти з власної квартири 
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чи будинку. З метою огляду їх вдома сформовані мультидисциплінарні бригади 

з сімейних лікарів/терапевтів та лікарів-спеціалістів за профілем захворювання.  

За бажанням можна зробити експрес-тест на СНІД. Обстеження проходить 

у зручному форматі та триває близько 10 хв., дотримується конфіденційність. 

Графік роботи та розташування палаток «Лікар у Вашому домі»  

оповіщався на сайті Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

та щотижнево оновлювався.  

Проте, з 17.03.2020, у зв’язку з введенням карантинних заходів проти 

коронавірусу, проєкт було призупинено. За період роботи наметів у поточному 

році звернулись на пункти проєкту «Лікар у Вашому домі» 766 осіб та оглянуто 

вдома мобільними бригадами 465 осіб з особливими потребами. 

У зв’язку з введенням карантинних заходів, на виконання протоколу 

засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій, з 18.03.2020 в Оболонському районі розпочали виїзди 

мобільні бригади для забору біологічного матеріалу від пацієнтів з підозрою на 

COVID-19. Станом на 01.01.2021 було здійснено 9117 виїздів. 
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Державна Програма медичних гарантій включає в себе шість видів 

надання допомоги: первинна, спеціалізована амбулаторна, госпітальна, 

екстрена, паліативна, медична реабілітація. 

У КНП ЦПМСД, у рамках здійснення медичного обслуговування 

населення, організовано надання пацієнтам медичних послуг, у тому числі 

лабораторних та інструментальних, проведення діагностичних досліджень: 

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою; загальний аналіз сечі; 

глюкоза крові; загальний холестерин; вимірювання артеріального тиску; 

електрокардіографічне дослідження; вимірювання ваги, зросту, окружності 

талії; швидкі тести на вагітність (у жінок за медичними показами), тропоніни, 

ВІЛ, вірусні гепатити. 

В рамках виконання Державної програми по імунопрофілактиці проти 

вакцинокерованих інфекцій, відповідно до Законів України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» медичними працівниками первинної 

ланки активно проводиться санітарно-освітня робота серед персоналу та 

пацієнтів, в тому числі щодо необхідності вакцинації, в першу чергу груп 
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ризику: дітей, вагітних, пацієнтів з тяжкими хронічними захворюваннями; 

щодо застосування заходів індивідуальної і колективної профілактики. З метою 

профілактики дифтерії, кору та інших інфекційних захворювань, що керуються 

засобами специфічної імунопрофілактики, в кожній амбулаторії Центрів 

організовано роботу 16 кабінетів щеплень, де проводиться вакцинація дитячому 

та дорослому населенню. 

За 2020 рік проведено щеплень: проти кору 5990 дітей, з них у віці 1 року 

− 2025 дітей. Також щеплено 48 дорослих. 

Проти дифтерії та правця щеплено: 9859 дітей, 6953 дорослих. 

Проти туберкульозу (БЦЖ) щеплено у віці до 1 року 340 дітей, у віці 

старше 1 року років – 203 дитини. 

Відмов у проведенні щеплень не було. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ, КУЛЬТУРИ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

Мережа закладів культури налічує 6 мистецьких навчальних закладів 

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

№ 5, 11 бібліотек, об’єднаних у Централізовану бібліотечну систему 

Оболонського району міста Києва, централізовану бухгалтерію відділу 

культури Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та 

комунальне підприємство «Дитячий кінотеатр «Кадр», якому надаються 

поточні трансферти на виплату заробітної плати та нарахування.                               
 

6 дитячих

Заклади культури, підпорядковані відділу культури

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Відділ культури

Централізована бібліотечна система

(11 бібліотек) 

5 дорослих

Мистецькі школи

(6 шкіл)

Комунальне підприємство “Дитячий

кінотеатр “Кадр””

(надаються поточні трансферти)

 
 

На фінансування галузі «Культура і мистецтво» кошторисом на 2020 рік  

були передбачені кошти у сумі –  95310,9 тис. грн.  

Касові видатки за 2020 рік склали 85548,7 тис. грн. 
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Робота 11 бібліотек Централізованої бібліотечної системи (ЦБС) 

Оболонського району міста Києва у 2020 році  була спрямована на подальшу 

автоматизацію та комп’ютеризацію бібліотечної діяльності, перетворення 

бібліотек на сучасні культурно-інтелектуальні центри громади, популярні 

відкриті місця зустрічей, а саме: безкоштовні 25 інтернет-місця, вільна зона Wi-

Fi, безперешкодний доступ до бібліотечних інтернет-ресурсів, електронних 

каталогів книг. 

Активність інтернет-користувачів  у звітному періоді склала – 2843 особи, 

переглянуто –  42488 сайтів, кількість відвідувань склала  – 8908. 

На порталі Централізованої бібліотечної системи Оболонського району 

міста Києва відвідувачі мають змогу користуватися електронним каталогом. 

Електронні бази даних містять 203733 записи, з яких 114793 записи в 

електронному каталозі книг. 

 

   
 

Книжковий фонд Централізованої бібліотечної системи Оболонського 

району міста Києва станом на 01.01.2021 складає 349486 примірників.                

У 2020 році книжковий фонд поповнився на загальну суму 488,2 тис. грн.         

Також, поповнення бібліотечних фондів відбувається за рахунок подарованих 

книг від користувачів та видавництв. 

У 2020 році послугами ЦБС скористалось – 47837 читачів, з яких: 21838 – 

діти; видано – 932115 примірників книг, у бібліотеках для дітей –                             

374015 примірників. Періодичність відвідувань за вказаний проміжок часу 

склала 261516, у бібліотеках для дітей – 131139.  

Портал ЦБС http://ocls.kyivlibs.org.ua відвідало – 2270 нових користувачів, 

70340 відвідувачів здійснили 233339 переглядів з 78551 хостів, що в 

середньому становить 3 перегляди на одного користувача. 

У бібліотеках району проводилися різноманітні масові заходи, майстер-

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

зустрічі, читацькі марафони, краєзнавчі години. 

20 лютого у Світлиці Української Гідності, у Центральній районній 

бібліотеці ім. Героїв Небесної Сотні для дітей (просп. Героїв Сталінграда, 51-Б), 

http://ocls.kyivlibs.org.ua/
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відбувся День пам’яті «Заради майбутнього». Протягом дня у бібліотеці 

проходили зустрічі з дітьми різного віку.  

 

 

З нагоди вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні у Центральній районній 

бібліотеці ім. Героїв Небесної Сотні для дітей відбулася меморіальна година 

«Воїни світла й добра», зустріч з учасниками АТО, ООС. У заході взяли участь: 

громадський діяч Олег Дурмасенко - голова громадської організації та 

історико-патріотичного проєкту «Славетні Епохи України», художник, 

дизайнер, батько загиблого героя АТО Дурмасенка Олексія Олеговича; Руслан 

Боровик - керівник Київського міського центру допомоги ветеранам АТО, 

учасник бойових дій в зоні АТО, миротворець двох ротацій в Іраку, кіборг 

«Багдад».  
 

 
 

http://ocls.kyivlibs.org.ua/lib-heroiv-nebesnoi-sotni-dlia-ditei/1229-den-pamiati-zarady-maibutnoho
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Напередодні Шевченківських днів (8-9 березня), у приміщенні Центральної 

публічної районної бібліотеки ім. О.С. Пушкіна (просп. Оболонський, 16), 

відбувся святковий концерт за участю народного хору «Оболонь» під  

керівництвом Олександра Свердюка. В їхньому виконанні прозвучали пісні на 

слова Великого Кобзаря.  

 

 

  

У публічній бібліотеці ім. Анни Ахматової (вул. Казанська, 20) відбулася 

зустріч із письменницею Мариною Гримич, авторкою роману «Клавка», який 

сколихнув літературний світ у 2019 році. 
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На час карантину бібліотеки району працювали в онлайн режимі. 

Віртуальні виставки, презентації в PowerPoint та ProShow Producer, 

обслуговування користувачів відбувалося за попереднім записом через портал 

Централізованої бібліотечної системи чи по телефону на видачу книг.  
 

Віртуальні виставки, мандрівки, виставки-інсталяції, творчі презентації  - в 

умовах карантину набувають нових підходів та втілень. Проєкт «Пишуть наші 

читачі» знайомить з дитячими літературними роботами, які отримали  

бібліотеки для дітей, в межах ініціативи «Діти пишуть книгу». Онлайн 

публікації юних літераторів, картини художників-початківців, з якими  можна 

віртуально ознайомитися на порталі Централізованої бібліотечної системи 

Оболонського району міста Києва.   
 

 У бібліотеці ім. Саші Чекаліна (вул. Вишгородська, 38) у рамках «Зелена 

бібліотека /Green library» стартував новий проєкт зі створення екопростору.                

Побачити настінний розпис; використати дупло дерева для читання; оглянути 

дві виставки – ляльок і картин, створених на основі опалого листя, які 

демонструються у бібліотеці; і звичайно ж, познайомитися з сучасними 

книгами на усі смаки. І ще одна частина – ексклюзивна книжкова шафа з 

екоматеріалів, яка захоплює своєю чарівністю маленьких читачів.  

 

       
                    

 

Також у бібліотеці оформлена виставка «Не пали – збережи життя» 

художниці Юлії Абрамової, засновниці мистецької ініціативи «Резиденція 

думок». Унікальність цієї виставки полягає в тому, що усі роботи (малюнки) 

створені акриловими фарбами на основі природного матеріалу – на опалому 

листі.  

https://www.facebook.com/groups/greenlibrary/
https://www.facebook.com/groups/greenlibrary/
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Більше 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: «Об’єднаймося, брати мої», «В обіймах часу», 

«Самоцвіти – країна безмежних можливостей», «Талант Fest», «Соняшник», 

«Київська веселка», «Талановиті діти України», «Зірки Європи», «Джерело 

надії», «Під небом єдиним» та інші.   

Гарні мистецькі ужинки супроводжували учнів художнього відділення 

Дитячої школи мистецтв № 5 (вул. М.Малиновського, 11-В). Учні брали участь 

у міжнародних виставках-конкурсах художніх творів (художні роботи учнів 

відправлялися на конкурс):  

- Лідіце – 2020 р. Чехія. – Диплом за кращу роботу отримала учениця 

школи – Марія Дмитренко (викладач – Підкурганна Ю.О.);  

- «SMALL MONTMARTRE OF BITOLA 2020». Македонія. – Лауреатами 

стали Печерська Катерина та Горяшко Валерія (викладач – Підкурганна Ю.О.).   
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     У Національному музеї літератури України (вул. Б.Хмельницького, 11) 

відбулася виставка учнів художнього відділення Дитячої школи мистецтв № 5 

«Міфи у левкасі». На виставці представлено 35 робіт і більшість з них - 

триптихи. Експозицію склали вишукані та глибоко філософські роботи учнів 

Юлії Підкурганної, яскраві та колоритні роботи учнів Марії Одненко-

Цигульової, натхненні любов’ю до України роботи учнів Олександри Діденко.     
 

      

               

                     
 

 

01 березня 2020 року у Мистецькому Арсеналі (вул. Лаврська, 10/12) 

відбулося урочисте нагородження переможців мистецького проєкту 

«Супермозок. Ліва півкуля. Права півкуля» Всеукраїнського освітнього 

фестивалю «Арсенал ідей».  Із 110 проєктів у фінал потрапили 20, і лише 10 

були відзначені журі. Серед них три роботи учнів художнього відділення 

Дитячої школи мистецтв № 5, створені під керівництвом викладача Юлії 

Підкурганної: «Еволюція» - автор Марія Пилипенко, «Стереотип» - Марія 

Дмитренко, «Зв’язок» - Олена Коленова. Роботи експонувалися у Мистецькому 

Арсеналі протягом березня – травня 2020 року. 

Відвідувачі були зачаровані проникливим поглядом мавпи з роботи Маші 

Пилипенко та намагалися осягнути чоловічий стереотип сприйняття жінки в 

роботі Маші Дмитренко. Твори юних митців привернули увагу і першої леді 

країни Олени Зеленської під час знайомства її з експозицією.  
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                           «Стереотип»                                             «Зв’язок» 
 

 
                      «Еволюція» 
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Протягом липня-серпня 2020 року у Національному музеї літератури 

України відбулася персональна виставка юної художниці Марії Пилипенко під 

назвою «Пошук», випускниці Дитячої школи мистецтв № 5 (майстерня Юлії 

Підкурганної).  

 

         
                

                    
 

 

Художнє відділення Дитячої школи мистецтв № 5                                           

(вул. М. Малиновського, 11-В) стало базою для проходження педагогічної 

практики студентами факультету «Образотворчого мистецтва» Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

Заступник директора Дитячої школи мистецтв № 5 Андреєва Галина 

Борисівна очолила робочу групу Київського міського методичного центру 

закладів культури та навчальних закладів Департаменту культури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 

розробки Освітньої програми початкової мистецької освіти із напрямку 

«Оброзотворче мистецтво» для дітей з особливими освітніми потребами. 
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У 2019 році 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).  

За сприяння та підтримки Державного науково-методичного центру змісту 

культурно-мистецької освіти Міністерства культури та інформаційної політики 

України, 29-30 травня 2020 року відбувся мистецький захід «CRESCENDO 

ART FORUM-2020», у рамках якого відбулася Всеукраїнська учнівська інтернет-

конференція «ARS LONGA» та Міжнародний онлайн-семінар для викладачів 

«Початкова мистецька освіта сьогодення: світовий досвід». У конференції взяли 

участь більше 60 учнів мистецьких шкіл із різних областей України, з них 5 

учнів Дитячої музичної школи № 39 Оболонського району м. Києва.  
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03-04.10.2020 відбулася ІІ всеукраїнська учнівська інтернет-конференція 

«Мистецтво без меж – шлях до науки» у рамках ХХХІ Міжнародного 

фестивалю «Київ Музик Фест – 2020» (онлайн). 

Цей інноваційний проєкт дав учням унікальну можливість поспілкуватись 

з питань музичного мистецтва, набути досвід публічних виступів, опанувати  

навички самостійної роботи з різними інформаційними джерелами. 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.  

Учениця Дитячої музичної школи № 39 БАБАК Олександра стала 

лауреатом І премії всеукраїнського фестивалю – конкурсу мистецтв «Проскурів 

Фест», лауреатом ІІ премії всеукраїнського фестивалю – конкурсу мистецтв 

«Мелодія моєї мрії», лауреатом ІІІ премії всеукраїнського вокального конкурсу 

«Ти супер зірка» (дистанційна участь).   
 

На міжнародному дистанційному он-лайн конкурсі юних піаністів серед 

початкових мистецьких закладів «ЛЬВІВ КАВАЇ КАРАНТИН 2020» Лауреатом 

І премії стала учениця Дитячої музичної школи № 36 Руднєва Анна (викладач  

Кугаткіна О.В.).  

На VІІІ міжнародному конкурсі учнівського та студентського музичного 

мистецтва «Київський колорит» Гран Прі отримала учениця Дитячої музичної 

школи № 36 Павленко Марія (викладач Комаров Б.В.) та викладач Калюжна 

Анжеліка Олегівна (фортепіано) у номінації «Гра з оркестром» та І премію у 

складі камерного ансамблю «Capriccio».  
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Учні Дитячої музичної школи № 40 отримали низку нагород на 

престижних міжнародних фестивалях та конкурсах, а саме на:  

міжнародному фестивалі «Соняшник» дипломи І ступеня отримали 

Сидоренко Ростислав та Кінзерський Денис (викладач Грігорян Д. А.); 

міжнародному фестивалі-конкурсі «Джерело надії», який проходив у                 

м. Києві (дистанційно) диплом І ступеня отримав Сидоренко Ростислав, 

Кінзерський Денис та Гридковець Іван отримали дипломи ІІ ступеню; 

міжнародному конкурсі «Gold Europe-20» Адаменко Марія (викладач 

Омелянович О. В.) отримала Диплом І ступеня (Чехія, м. Прага), а також учні 

Фурса Марія та Адаменко Марія (викладач Омелянович О. В.) отримали              

ІІІ премію на міжнародному конкурсі «Львівські фанфари». 
 

Учні Дитячої художньої школи № 3 отримали: 

Дипломи І ступеню на міжнародному дистанційному фестивалі-конкурсі 

INTERNATIONAL  FESTIVAL  "TURK ART FEST", що  проходив  у  Турції: 

Прiнько Оксана (викладач Заславська Т.В.),  Харченко Iлля (викладач  

Харченко Г.П.), Гриненко Ольга, Сандирєва Дiана, Шаринська Анна, 

Ярмоленко Єлизавета (викладач Яцковська І.В.).  

На міжнародному фестивалі-конкурсі  «Квітуча Україна» «Барвиста осінь» 

Дипломи  І ступеня отримали  Волошина Марія (викладач Заславська Т.В.),  

Жиліна Поліна (викладач Москвітін Р.В.), Сокорчук  Анна, Сулима Марія, 

Дворник Дарина (викладач Харченко Г.П.) Гриненко Ольга, Сандирєва Діана, 

Шаринська Анна (викладач  Яцковська І.В.).   

На виставці юних  українських  художників МАЛЮЙ.UA,  що  проходила  

в  рамках  Днів  молодих  українських талантів  в  Чорногорії  в  культурно-

інформаційному  центрі «Budo Tomovic», перемогу отримала - Сандирєва Діана 

(викладач Яцковська І.В.). 

На міському  конкурсі «Супермозок  ліва/права півкуля» 1 місце отримала 

– Дубиківська Марія Олександрівна, 2 місце – Контар Ілля Володимирович 

(викладач Заславська Т.В.) 
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Учні Дитячої музичної школи № 37 отримали низку нагород на знакових 

міжнародних фестивалях та конкурсах, а саме на:  

міжнародному конкурсі - фестивалі мистецтв «Підкори сцену» І місце 

(фортепіано), міжнародному конкурсі «Gold Europe» (Німеччина) І місце, 

міжнародному конкурсі юних піаністів «ЛЬВІВ КАВАЇ КАРАНТИН 2020»                 

ІІ місце отримала Шкляр Ольга (викладач Шиян Я.В.); 

міжнародному онлайн фестивалі-конкурсі «Soul» Гран-Прі та 

міжнародному он-лайн конкурсі «Golden Europe» (Прага) І місце отримав 

ансамбль домристів «Барви»;  

 
 

 
  

міжнародному онлайн фестивалі-конкурсі «Soul» Гран-Прі отримала 

Ясинська Анастасія (бандура) (викладач Черевишник А.); І місця отримали 

Чередник Вікторія (бандура) (викладач Черевишник А.), Шерстюк Анна та 

Єрохіна Варвара (бандура) (викладач Сліпченко М.), Бадічка Софія,  Кочубей 

Олександра, Щербань Марія (академічний спів) (викладач Демченко О.В.), 

Божіч-Матвієнко Антон (акордеон) (викладач Коверза О.).  
 

5 учнів мистецьких шкіл Оболонського району отримали творчі стипендії 

Київського міського голови, які щорічно напередодні Дня захисту дітей 

вручаються талановитим дітям, учням мистецьких шкіл міста Києва, лауреатам 

міжнародних та всеукраїнських конкурсів.  Серед нагороджених – 4 учнів 

Дитячої школи мистецтв № 5: Бєлашева Євгенія, Шувалова Діана, Поліщук 

Аліса, Биховська Ірина та учениця Дитячої музичної школи № 36 Павленко 

Марія.  
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Під час карантину мистецькі школи району певний період працювали у 

дистанційному (надомному) режимі роботи із застосуванням новітніх 

інформаційних технологій.   
 

Одним із головних напрямів діяльності галузі «Культура» є проведення 

районних культурно-мистецьких заходів, направлених на збереження та 

відродження традицій українського народу, організацію змістовного 

культурного дозвілля мешканців району та гостей столиці.  
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На високому організаційному та мистецькому рівні були проведені районні 

заходи:  

 23 серпня 2020 року на майданчику біля Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації (вул. М. Тимошенка, 16) церемонія урочистого 

підняття Державного Прапора України та відзначення 29-ї річниці незалежності 

України; 
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23 серпня 2020 року на  зеленій зоні (вул. Маршала Тимошенка, 16, 29) 

Урочиста церемонія закладання капсули на місці встановлення пам’ятного 

знаку загиблим Героям Революції Гідності;  
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13 жовтня 2020 року біля пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам 

(вул. О. Архипенка, 7/5) урочистий захід з нагоди Дня захисника України; 
                                               

    
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

19 грудня 2020 року засвічення новорічної районної ялинки на майданчику 

біля Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Маршала  

Тимошенка, 16). 
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На підготовку та проведення районних заходів в Оболонському районі               

м. Києва витрачено кошти у сумі – 433,9 тис. грн. 

У 2020 році у приміщенні комунального підприємства «Дитячий кінотеатр 

«Кадр» (вул. Вишгородська, 4) відбувся показ 37 кінофільмів (26 дитячих, 11 

дорослих), продемонстровано 564 сеанси. Відвідало кінотеатр  4770 глядачів.   

На час карантину кінотеатр не працював або працював на 50 відсотків 

наповненості залу.                  

Створення оновлених, сучасних інтер’єрів, модернізація приміщень та 

збільшення технічних можливостей закладів культури, розширення програм 

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

життя та розвивають популярність публічних бібліотек та мистецьких шкіл 

Оболонського району.  

Протягом звітного періоду для мистецьких шкіл району було придбано 

музичні інструменти (фортепіано – 5 шт., рояль, бандури, маримби, 

синтезатори, духові інструменти, гітари) на загальну суму 1935,7 тис. грн, 

комп’ютерну техніку на загальну суму 191,3 тис. грн, костюми та взуття для 

колективів Дитячої школи мистецтв № 5 на загальну суму 397,3 тис. грн, 

звукотехнічне обладнання на загальну суму 100,5 тис. грн.  

Також придбано меблі для бібліотек Централізованої бібліотечної системи 

Оболонського району міста Києва на загальну суму 375, 5 тис. грн.  
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Програмою економічного та соціального розвитку міста Києва на                  

2020 рік на проведення капітальних ремонтів закладів культури Оболонського 

району  м. Києва було передбачено кошти у сумі 4790,0 тис. грн.  

Протягом 2020 року проведено капітальні ремонти у закладах культури, 

зокрема:   

завершено капітальний ремонт фасаду (цоколю) Центральної районної 

бібліотеки ім. Героїв Небесної Сотні для дітей (просп. Г. Сталінграда, 51-Б) на 

загальну суму 300,0 тис. грн;  

 

до ремонту 
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після ремонту 
 

 

    
 

 продовжено капітальний ремонт публічної бібліотеки імені Панаса 

Мирного (вул. Ю. Кондратюка, 4-Б) на загальну суму 1200,0 тис. грн;  
 

до ремонту 
 

         
 

після ремонту 
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розпочато капітальний ремонт бібліотеки ім. Олени Пчілки для дітей                     

(вул. О. Архипенка, 3) на загальну суму 1500,0 тис. грн; 
 

до ремонту 
 

 
 

після ремонту  

 

  
                  

до ремонту                                               після ремонту 
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до ремонту                                               після ремонту 

 

   
        

капітальний ремонт публічної бібліотеки ім. Самеда Вургуна                        

(вул. О. Архипенка, 3) (ремонт вхідної групи) 300,0 тис. грн.   
 

 

 

до ремонту                                                        після ремонту 
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капітальний ремонт Дитячої музичної школи № 39 (вул. Максименка 

Федора, 18) на загальну суму 1490,0 тис. грн.  
 

до ремонту 
 

  
 

після ремонту 
 

 
 

 

 
 

Протягом звітного періоду в Оболонському районі м. Києва  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.  

Проведено відповідну роботу з власниками (балансоутримувачами) 

об’єктів культурної спадщини Оболонського району м. Києва, які внесені до 

Переліку об’єктів культурної спадщини Департаменту охорони культурної 

спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), щодо укладання охоронних договорів на ці об’єкти.  
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У 2020 році підготовлено та висвітлено на сайті Централізованої 

бібліотечної системи Оболонського району м. Києва краєзнавчі віртуальні 

подорожі: «Сад каменів на Оболоні – чудова рекреаційна зона нашого району», 

«Околицями Пріорки та Куренівки», «Вічне місто над Дніпром», «Як тебе не 

любити, Києве мій».  

Проведено екскурсії у Світлиці Української Гідності та мистецькій галереї 

«Оболонь-арт», що розташовані у Центральній районній бібліотеці імені Героїв 

Небесної Сотні для дітей (просп. Г. Сталінграда, 51-Б).                                                         

У мистецькій  галереї «Оболонь-арт» організовано виставки та зустрічі з 

художниками В. Васильєвим та Д. Кузнецовою.  

Центром туризму та краєзнавства учнівської молоді Оболонського району 

м. Києва підготовлено та проведено низку туристично-краєзнавчих заходів для 

учнівської молоді, серед яких: районні конкурси на знання історико-культурної 

спадщини м. Києва «Києвознавець», районний краєзнавчий конкурс 

«Музеєзнавець. Видатні музеї світу», першість Оболонського району з 

велосипедного туризму (фігурне водіння), першість Оболонського району з 

техніки пішохідного туризму, першість Оболонського району зі спортивного 

орієнтування, XXXVIII туристсько-краєзнавчий зліт учнівської молоді 

Оболонського району з нагоди Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в 

Україні.  

 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА. СТАН ІНФОРМУВАННЯ МЕШКАНЦІВ 

РАЙОНУ СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

Забезпечення відкритості органів публічної влади є одним із ключових 

питань в умовах становлення демократичного суспільства. 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 інформації 

про діяльність цих органів, створення належних умов для залучення 

громадськості до процесу прийняття рішень.  

Ключовим засобом інформування населення про функціонування влади, її 

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

вебсайти органів місцевого самоврядування, завдяки яким 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. 
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Інформація, що розміщується, визначається вимогами постанови Кабінету 

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

мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади».  

Протягом 2020 року Оболонська районна в місті Києві державна 

адміністрація в межах повноважень забезпечувала реалізацію державних та 

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

2018-2020 роки, Міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт 

столиці на 2019-2021 рр.», «Турбота. Назустріч киянам», «Соціальне 

партнерство», Міської цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця на 2019-2021 рр.», 

Міської комплексної цільової програми профілактики та протидії злочинності в 

м. Києві «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., 

Міської цільової програми «Київ без бар’єрів на 2018-2020 рр.», Міської 

цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017-2021 рр., 

Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 рр., 

Міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у 

м. Києві на 2020-2022 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 «Звітність», «Корисна інформація», 

«Довідник», «Реалізація проєктів Громадського бюджету», «Запобігання та 
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протидія домашньому насильству», «Протидія торгівлі людьми», «Статистика», 

«Бюджет», «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. 

 
 

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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На сайті постійно з’являються нові рубрики, банери, розділи, аби донести 

актуальну та необхідну інформацію до мешканців району. Протягом 2020 року 

в розділі «Новини» було розміщено більше 3000 новин.  

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. 
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Жителі району активно користуються можливістю 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. 

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. 

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 жителів, представників Громадської 

ради при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації до 

обговорення та прийняття рішень, пов’язаних з інтересами різних соціальних 

груп.  

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. 

Створення комфортних умов для життя громади району та забезпечення 

позитивної динаміки розвитку району і надалі буде пріоритетом для районної 

влади. 

 


