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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 2021 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 2022 року штатна чисельність працівників Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації становить 388 посад (в т.ч. 

апарату – 139), з них посад державної служби – 377 (зокрема, в апараті – 134). 

Укомплектовано 355 посад (в т.ч. апарату – 125), з них посад державної 

служби – 344 (зокрема, в апараті – 120). 

Прийняття на державну службу в Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації здійснювалось відповідно до Закону України «Про 

державну службу». Інформація про наявні вакантні посади подавалась до 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та розміщувалась на офіційному вебсайті Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації під рубрикою «Вакансії», а також 

оприлюднювалась на Єдиному порталі вакансій державної служби. 

У 2021 році в апараті Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації проведено: 

1) 4 добори з призначення на вакантну посаду державної служби:  

- категорії «Б» - 1; 

- категорії «В» - 3. 
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2) 25 конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби: 

- категорії «Б» - 11; 

- категорії «В» - 14. 

За результатами призначено 8 державних службовців категорії «Б» та 17 – 

категорії «В».  

Протягом 2021 року проведено:        

6 засідань Колегії Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, на яких розглянуто 11 питань порядку денного і напрацьовано 73 

протокольних доручення;  

10 нарад з питань забезпечення життєдіяльності району, на яких 

напрацьовано 65 протокольних доручень; 

7 нарад з інших питань, на яких напрацьовано 32 протокольних доручення; 

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

55 протокольних доручень.  

Проведено 3 засідання підготовчої групи з питань проведення громадського 

звіту щодо роботи Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, під 

час яких надано 50 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 у 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 2021 рік Оболонський район посів 3 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 316,37 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: 

промислові підприємства – 163 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; 

760 об’єктів торгівлі;  

15 торговельних та торговельно-розважальних центрів; 

361 заклад ресторанного господарства; 

676 об’єктів побутового обслуговування;  

8 підприємств ринкової мережі; 

37 АЗС; 

25 АГЗП; 

18 закладів культури (4 дитячі музичні школи (№ 36, 37, 39, 40), 1 дитяча 

художня школа № 3; 1 дитяча школа мистецтв № 5; 11 бібліотек; 1 дитячий 

кінотеатр «Кадр»); 

2 Центра первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД); 

1 Консультативно-діагностичниий центр;   

153 заклади освіти (з них 88 дошкільні 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            

2021 рік становить – 2756,5 млн грн, або 95 % до уточненого плану на рік 

(2899,5 млн грн), з них: 

Загальний фонд 
 

За 2021 рік виконання загального фонду становить – 2379,3 млн грн, або 96 % 

до уточненого плану на рік (2 478,6 млн. грн), в тому числі в розрізі галузей: 

Освіта – виконання 2086,1 млн грн, або 95 % до уточненого плану на рік; 

Соціальний захист та соціальне забезпечення, молодіжна політика – 

виконання 31,2 млн грн, або 97,2 % до уточненого плану на рік; 

Культура і мистецтво – виконання 25,6 млн грн, або 98 % до уточненого 

плану на рік; 

Фізична культура і спорт – виконання 33,3 млн грн, або 96 % до 

уточненого плану на рік; 

Державне управління – виконання 119,0 млн грн, або 99 % до уточненого 

плану на рік;  

Житлово-комунальне господарство – виконання 84,1 млн грн, або 99 % до 

уточненого плану на рік. 
 

Виконання видатків в розрізі статей: 

Заробітна плата з нарахуваннями – виконання 1928,3 млн грн, або 99% до 

уточненого плану на рік; 

Продукти харчування та медикаменти – виконання 57,8 млн грн, або 86% 

до уточненого плану на рік; 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – виконання 102,3 млн грн, або 

64% до уточненого плану на рік; 

Поточні трансферти підприємствам – виконання 93,6 млн грн, або 92 % до 

уточненого плану на рік; 

Інші виплати населенню – виконання 5,2 млн грн, або 99% до уточненого 

плану на рік; 

Інші видатки на утримання установ – виконання 192,1 млн грн, або 93% до 

уточненого плану на рік. 

Спеціальний  фонд 
 

За 2021 рік виконання спеціального фонду становить – 383,1 млн грн, що 

становить 91 % до уточненого плану на 2021 рік (421,0 млн грн), з них 

використано: 

За рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 12,6 млн грн, 

що становить 94 % до уточненого плану на рік (13,3 млн грн); 

За рахунок надання платних послуг бюджетних установ – 70,5 млн грн, що 

становить 92 % до уточненого плану на рік (76,2 млн грн); 
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Бюджет розвитку – 299,9 млн грн, що становить 91 % до уточненого плану 

на 2021 рік (331,4 млн грн), в тому числі: 

капітальні видатки установ – 202,5 млн грн (95%);  

придбання обладнання – 55,2 млн грн (96%); 

реконструкція об’єктів – 14,4 млн грн (53%); 

субсидії, поточні та капітальні трансферти – 27,8 млн грн (85%). 
 

Громадський бюджет 
 

У 2021 році було реалізовано та профінансовано 43 проєкта громадського 

бюджету на загальну суму 23,5 млн грн. Економія бюджетних коштів по 

реалізованих проектах склала 823,8 тис. грн. 

Виконавцями проєктів було управління освіти (40 проєктів), управління 

житлово-комунального господарства (1 проєкт), управління будівництва (2 проєкта).  

Основні ідеї проєктів громадського бюджету, які втілені в життя: 

- сучасна бібліотека; 
 

 
Проєкт № 19 «Сучасний ремонт шкільної бібліотеки НВК 240 «Соціум»», 

проспект Героїв Сталінграда, 39-Г 
 

 

 
Проєкт № 18 «Сучасні меблі та обладнання для шкільної 

 бібліотеки НВК 240 «Соціум»», проспект Героїв Сталінграда, 39-Г 
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- облаштування шкільної їдальні у зону комфортності, зручності та 

сучасності для учнів; 

 

 
Проєкт № 26 «Територія здорового харчування (ліцеї №157)», просп. Оболонський, 12-В 

 

- облаштування дитячих ігрових майданчиків;  
 

 
Проєкт № 869 «Оновлений майданчик для дітей мікрорайону № 2  

між будинками вул. Йорданська, 9-Д, 7, 5, 9, 9-В, 5-А» 
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-  благоустрій території; 
 

 
Проєкт № 1139 «Благоустрій території між будинками № 5 та № 7 на вул. Кондратюка» 

 

та багато - багато іншого. 

 

Крім цього, у 2021 році було супроводжено 108 проєктів громадського 

бюджету, запропонованих мешканцями столиці. Серед них переможцями стали 

34 проєкти на суму 18,1 млн грн. Це облаштування дитячих ігрових 

майданчиків, озеленення території, укріплення матеріально-технічної бази 

установ освіти, культури та соціального захисту. Виконавцями даних проєктів у 

2022 році стануть: 

управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації – 19 проєктів на суму 10,6 млн грн;  

управління житлово – комунального господарства Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації – 5 проєктів на суму 2,2 млн грн;  

- управління будівництва Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації – 4 проєкта на суму 1,6 млн грн;  

- управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації 1 проєкт на суму 1,0 млн грн;  

- відділ культури Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації – 2 проєкти на суму 1,3 млн грн;  

- відділ молоді та спорту Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації – 3 проєкти на суму 1,3 млн грн.  
 

Протягом 2021 року проводилася робота по поверненню помилково або 

надмірно зарахованих до бюджету платежів та інших доходів бюджету за 

заявами юридичних та фізичних осіб. Так, за рік 16 юридичних та фізичних осіб 

звернулися до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації з 

питання повернення коштів. Подання на повернення коштів отримали 8 

юридичних та фізичних осіб на суму 0,8 млн грн, іншим заявникам була надана 

кваліфікована відповідь щодо повернення коштів. 
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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 

2021 рік були затверджені розпорядженням Київської міської державної 

адміністрації від 28.01.2021 № 101. 

Виконання капітальних ремонтів по Оболонському району було визначено 

розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 22.02.2021 № 71. 

Всього в 2021 році було заплановано освоїти по Оболонському району 

237764,6 тис. грн (в тому числі 27000,0 тис. грн на фінансування капітальних 

вкладень та 210764,6 тис. грн на капітальні ремонти).  

Зменшення фінансування на будівництво по Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації в 1,4 рази в порівнянні з 2020 роком спричинено 

кризовими явищами, а саме необхідністю подолання пандемії гострої 

респіраторної хвороби COVID-19. Статистичні показники, які відображають 

стан економіки в 2020-2021 роках, свідчать про те, що економічний спад 

спричинений пандемією найбільше вразив промисловість, в тому числі 

будівельну галузь. 

 

 
 

 

У 2021 році, по цих роботах освоєно – 213847,6 тис. грн, а саме:  

199440,2 тис. грн на здійснення капітальних ремонтів; 

14407,4 тис. грн на проведення робіт з капітального будівництва. 
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Питома вага у відсотках профінансованих робіт у розрізі галузей складає: 

житлово-комунальне господарство та благоустрій – 43,6%; 

освіта –  34,8%;  

будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – 6,7%; 

соціальний захист та державне управління – 7,1 %. 
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Найбільший обсяг робіт в Оболонському районі у відповідності до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік виконано 

по галузі «Житлово-комунальне господарство» 93271,5 тис. грн, що становить 

43,6% від загального обсягу виконаних робіт. 
 

За рейтинговим показником освоєння капітальних вкладень та робіт з 

капітальних ремонтів за результатами 2021 року Оболонський район посів 6 

місце.  
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ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
 

У промисловому комплексі Оболонського району, за даними Головного 

управління статистики в місті Києві, на сьогоднішній день  обліковується 163 

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 2021 рік підприємствами району реалізовано промислової продукції на 

суму 15,37 млрд грн, що складає 3,3% 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. 

За межі України протягом 2021 року підприємствами-експортерами району 

реалізовано промислової продукції на загальну суму 942,2 млн грн. Частка 

обсягів реалізації за межі України в загальних обсягах реалізації по 

промисловому комплексу району становила 6,1%.  

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 «Технокластер Премко 

електрика», ТОВ «Пластко Україна».  
 

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, 2 лютого 2021 року в приміщенні Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації відбулась робоча нарада за 

участю першого заступника голови Олександра Цибульщака та голови Ради 

директорів промислових підприємств, установ та організацій Оболонського 

району м. Києва Віктора Ліщука. 



 
 

 

14 

Під час зустрічі були оговорені проблемні питання функціонування 

промислового комплексу району, зокрема, в умовах продовження дії карантинних 

заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.  
 

 
 

13 квітня 2021 року в приміщенні Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації відбулась робоча зустріч за участю першого заступника 

голови Олександра Цибульщака та голови Ради директорів промислових 

підприємств, установ та організацій Оболонського району м. Києва Віктора 

Ліщука. 

 
Робоча зустріч  

 

25 травня 2021 року в приміщенні ПрАТ «Промзв’язок» відбулась виїзна 

робоча нарада за участю першого заступника голови Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації Олександра Цибульщака та голови Ради 

директорів промислових підприємств, установ та організацій Оболонського 

району м. Києва Віктора Ліщука. На зустрічі були присутні керівники 

підприємств ТОВ «Мікрони» та Київське виробниче об’єднання 

«Медапаратура», з якими у ПрАТ «Промзв’язок» налагоджені ділові стосунки 

та кооперація. 
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Учасники робочої наради на ПрАТ «Промзв’язок» 

 

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.  

28 травня 2021 року в приміщенні КНП «Київський міський 

консультативно - діагностичний центр», що на вул. Кондратюка, 6, за участю 

першого заступника голови Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації Олександра Цибульщака відбулось чергове засідання Ради 

директорів промислових підприємств, установ та організацій Оболонського 

району м. Києва, під час якого були обговорені проблемні питання 

функціонування промислового комплексу району в 2021 році. 
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Рада директорів промислових підприємств, установ 

та організацій Оболонського району міста Києва 

 

8 вересня 2021 року в приміщенні ПП «Ярослав» відбулося розширене 

засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при 

Оболонській районній в місті  Києві державній адміністрації, приурочене до 

Дня підприємця, що відзначалося напередоні – 6 вересня. Зі вступним словом 

до учасників зустрічі звернувся її голова – перший заступник голови 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації О. Цибульщак. 

 

 
Засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва ПП «Ярослав» 
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21 жовтня 2021 року перший заступник голови Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації О. Цибульщак провів робочу нараду з 

керівником ТОВ «Київська макаронна фабрика» І. Белушкіною, під час якої 

були обговорені проблемні питання щодо роботи підприємства, пов’язані зі 

скороченням у 2021 році обсягів виробництва та реалізації макаронних виробів. 
 

 
Робоча нарада 

 

2 листопада 2021 року відбулися урочистості з нагоди 90-річного ювілею 

Київського виробничого об’єднання «Медапаратура» – вітчизняного виробника 

рентгенівського діагностичного обладнання. Кращі працівники підприємства 

були відзначені Подяками Київського міського голови В. Кличка та голови 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації К. Фесика.  
  

 

90 – річчя Київського виробничого об’єднання «Медапаратура» 
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16 грудня 2021 року у приміщенні ТОВ «Почайна центр» за участю 

першого заступника голови Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації О. Цибульщака відбулось спільне засідання Ради директорів 

промислових підприємств, установ та організацій та Координаційної ради з 

питань розвитку малого та середнього підприємництва при Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації. Під час засідання були 

обговорені питання функціонування промислового комплексу району, а також 

малого та середнього підприємництва у 2021 році.  

     

 
 

 

 
 

Спільне засідання Ради директорів промислових підприємств, установ та організацій та 

Координаційної ради з питань розвитку  малого та середнього підприємництва  

при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації. 
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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» та розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 29 жовтня 2014 року «Про уповноваження посадових осіб 

складати протоколи про адміністративні правопорушення» головні спеціалісти  

відділу контролю за благоустроєм уповноважені складати адміністративні 

протоколи за порушення вимог статті 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.  

У 2021 році виявлено 2846 порушень Правил благоустрою міста Києва та 

вручено відповідно стільки ж приписів. Складено 430 адміністративних 

протоколів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

На виконання розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 

31 березня 2021 року № 742 «Про проведення весняного місячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста Києва  у 2021 

році» та від 30.09.2021 № 2091 «Про проведення осіннього місячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста Києва у 2021 

році»,  з метою пропаганди екологічних знань серед широких верств населення, 

підвищення рівня екологічної культури, санітарного очищення району та 

озеленення території в Оболонському  районі проведено 9 толок, до яких було 

залучено мешканців району, громадські організації, органи самоорганізації 

населення та суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність у 

районі. 
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Під час проведення місячників із благоустрою озеленення та поліпшення 

було направлено всі можливості на приведення території району у відповідний 

санітарно-технічний стан, виконання всіх робіт, передбачених планом 

весняного та осіннього місячників. Було  проведено організаційні заходи щодо 

приведення до належного санітарного стану засмічених територій та ліквідації 

навалів побутового сміття на території району. Спільно з комунальними 

підприємствами, установами та організаціями: 

- проведено заходи з прибирання  та вивезення сміття вздовж Великої 

Кільцевої дороги;  

 

  
 

- до належного санітарного стану приведено територію, прилеглу до 

станції міської електрички «Зеніт»; 
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- проведено прибирання сміття вздовж вул. Озерної (за гаражно-

будівельними кооперативами та КП «Інформатика» встановлено камери 

відеоспостереження; 

- проведено прибирання біля школи №104 на вул. Лісній; 

   
  

- - за участю КП «Плесо» та КП ШЕУ Оболонського району проведено   

прибирання на вулиці Прирічній; 

-  
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- проведено прибирання  будівельного сміття на вулиці Сім’ї Кульженків. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

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 моніторинг території району 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 2021 році у відділі контролю за 

благоустроєм  закрито 236 аварійних та 28 планових контрольних карток, тобто 

за 264 адресами благоустрій відновлено. 

За  2021 рік,  проведеною роботою, шляхом самовивозу власниками, 

силами КП «Київблагоустрій» було демонтовано 31 незаконно встановлений 

об’єкт благоустрою, в тому числі: купави – 22 од., ТС (МАФ) – 19 од.   

 

Для вирішення питання ліквідації стихійної торгівлі в Оболонському 

районі Комунальним підприємством «Спадщина» організовано на території 

району постійно діючі сільськогосподарські ярмарки, які проводяться в робочі 

та вихідні 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 82 

4. Відомчі житлові будинки 11 

5. Житлові будинки збудовані за кошти 

інвесторів 

 

101 

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 82 ОСББ. 

Виконуючи функції з обслуговування житлового фонду, цими 

організаціями надано населенню послуг на суму понад 357,8 млн грн, в тому 

числі 270,63 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 20,2 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 22.02.2021 № 71 «Про капітальний ремонт об’єктів, 

що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації» (зі змінами) було заплановано 

провести капітальний ремонт на 153 об’єктах  на суму 94 млн 593,975 тис. грн. 

Станом на 01.01.2022 виконано робіт на суму 92 млн 41,09 тис. грн на 146 

об’єктах, з них: 

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

6 об’єктів на суму 3 млн 245 тис. грн;  

- капітальний ремонт покрівель – 1 об’єкт на суму 716 тис. грн; 

- капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів – 52 об’єкти на суму 55 млн 767 тис. грн; 

- реалізація громадських проєктів – 1 об’єкт на суму 451 тис. грн; 

- капітальний ремонт/заміна вікон – 22 об’єкти  на суму 7 млн 25,0 тис. грн; 

- капітальний ремонт/облаштування ігрових майданчиків  – 37 об’єктів на 

суму 5 млн 708 тис. грн; 

- капітальний ремонт/облаштування спортивних майданчиків – 3 об’єкти на 

суму 2 млн 942 тис. грн; 

-  капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку – 1 об’єкт на 

суму 792 тис. грн; 

- капітальний ремонт на умовах співфінансування: 

капітальний ремонт покрівлі – 2 об’єкти на суму 1 млн 507 тис. грн; 

капітальний ремонт/заміна вікон – 3 об’єкти на суму 122 тис. грн; 

капітальний ремонт сходових клітин – 2 об’єкти на суму 324 тис. грн; 

капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових - 2 об’єкти на 

суму 446 тис. грн; 

капітальний ремонт ліфтів – 7 об’єктів на суму 10 млн 84,0 тис. грн;    

реконструкція системи централізованого опалення/встановлення 

індивідуального теплового пункту  – 3 об’єкти на суму 1 млн 614 тис. грн; 

капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж  – 3 

об’єкти  на суму 1 млн 298 тис. грн. 
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Капітальний ремонт/облаштування дитячого майданчику  

за адресою :  вул. Дубровицька, 3 
 

До  

 

 
 

Після  
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Капітальний ремонт/облаштування дитячого майданчику  

за адресою: вул. Йорданська, 4-А 

 

До  

 

 
 

Після  
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Капітальний ремонт/облаштування дитячого майданчику  

за адресою: вул. Йорданська, 24 

 

До  
 

 
 

Після  
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Капітальний ремонт/облаштування дитячого майданчику  

за адресою: вул. Полярна, 8-Е 

 

До  
 

 
 

Після  
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Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території  

та внутрішньоквартального проїзду за адресою: вул. Вишгородська, 46-А 
 

До  
 

 
 

Після  
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Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та 

внутрішньоквартального проїзду за адресою : вул. Автозаводська, 21-А 

 

До  

 

  
 

Після 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та 

внутрішньоквартального проїзду за адресою: просп.Маршала Рокоссовського, 7 

 

                                  До                                                       Після 

 

    
 

До                                                        Після 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та 

внутрішньоквартального проїзду за адресою : вул. Маршала Тимошенка, 2 
 

До   
 

 
 

Під час виконання 
 

 
 

Після 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та 

внутрішньоквартального проїзду за адресою : вул. Олександра Попова, 12 

 

До  
 

  
 

 

Після 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та 

внутрішньоквартального проїзду за адресою : вул. Маршала Тимошенка, 2-А 

 

До 

 

 
 

Після 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та 

внутрішньоквартального проїзду за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 2-А-2-Б 
 

До 
 

 
 

Після 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та 

внутрішньоквартального проїзду за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 2-Г 
 

                             До                                                           Після 
  

  
 

                             До                                                           Після 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та 

внутрішньоквартального проїзду за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 3-А 
 

До 
 

  
 

Після 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та 

внутрішньоквартального проїзду за адресою: вул. Петра Калнишевського, 3 

 

До 
 

 
 

Після 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та 

внутрішньоквартального проїзду за адресою: вул. Вишгородська, 46 

 

До   

 

 
 

Після  
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Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та 

внутрішньоквартального проїзду за адресою: вул. Олександра Архипенка, 8-В 

 

До 

 
 

Після  
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Капітальний ремонт заміна вікон за адресою: вул. Вишгородська, 54 

 

До  

 
 

Після  
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Капітальний ремонт заміна вікон  

за адресою: вул. Академіка Навашина, 4 (під’їзд № 1) 

 

До  

 

 
 

Після 
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Капітальний ремонт заміна вікон  

за адресою: вул. Академіка Навашина, 4 ( під’їзд № 2) 

 

До  

  

 
 

Після  
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Капітальний ремонт покрівлі за адресою: вул. Йорданська, 9-В 

 

До 

  

 
 

Після   
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Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та 

внутрішньоквартального проїзду за адресою: просп. Оболонський, 15 

 

До  
 

 
 

Після 
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Капітальний ремонт сходових клітин за адресою: просп. Оболонський, 5 

 

                           До                                                                  Після 

 

  
 

                           До                                                                   Після 
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Капітальний ремонт/облаштування спортивного майданчику 

за адресою: вул. Йорданська, 18-А 

 

До   

 

    
                                 

Після  
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Капітальний ремонт асфальтового покриття  

прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду  

за адресою: просп. Героїв Сталінграда, 11-А 

 

До 

   

 
 

Після 
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Капітальний ремонт/заміна вікон за адресою: вул. Олександра Попова, 11 

 

До  

 

 
 

Після 
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Капітальний ремонт/заміна вікон за адресою: вул. Олександра Архипенка, 7/5 

 

До  

 

 
 

Після   
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Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування 

за адресою: просп. Героїв Сталінграда, 20-А ( під’їзд № 9) 
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Капітальний ремонт (модернізація) модульних індивідуальних теплових 

пунктів житлового будинку на умовах співфінансування 

за адресою:  просп. Героїв Сталінграда, 14-Б  
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Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (на умовах співфінансування) 

за адресою: вул. Бережанська, 12-А 
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За рахунок коштів міського бюджету в 2021 році виконано робіт на суму 

92 млн. 41,09 тис.грн (97,3% освоєння бюджетних асигнувань), що на 33% 

менше у порівнянні з 2020 роком та на 31% менше у порівнянні з 2019 роком.  

Показник менший у порівнянні з минулими роками, що пов’язано зі значно 

меншим відділенням коштів міського бюджету в 2021 році. 

 

Порівняльні дані капітального ремонту житлового фонду 

за 2019, 2020, 2021 роки (тис. грн). 
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Житловий фонд району характеризується підвищеною поверховістю. У 

будинках працює 2862 ліфти, з них понад 1747 ліфтів вже відпрацювали 

нормативний термін експлуатації і потребують заміни (модернізації). 

Бюджетом м. Києва на 2021 рік було проведено роботи з реконструкції 8 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. Станом на 01.01.2022 у районі створено 82 ОСББ.   

 

 

136 395,90 

    92 041,09 
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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) 

знаходяться: 

- 147 вулиць та площі загальною протяжністю 136,546 км, тротуари 194,95 км 

(площею – 2740,04 тис. кв. м, в тому числі тротуарів – 778,7 тис. кв. м, 

доріг – 1961,302 тис. кв. м);  

- підземних переходів – 33 од.; 

- направляючої огорожі – 12575 пог. м; 

- колесовідбійної стрічки – 20978 пог. м; 

- перильної огорожі – 5042 пог. м; 

- зливосточної мережі – 84,5 км (в тому числі зливоприймальних колодязів – 

1741 од., оглядові колодязі – 1409 од.); 

- очисна споруда – 1 од.; 

- насосні станції для перекачування зливових вод – 1 од. 

 

За 2021 рік КП ШЕУ було виконано робіт на суму 153830,9 тис. грн: 

- прибрано 2740,04 тис. кв. м доріг та тротуарів; 
 

 
 

просп. Героїв Сталінграда (ручне прибирання) 
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просп. Оболонський (ручне прибирання) 
 

 
 

вул. Набережно-Рибальська (ручне прибирання) 
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- поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі району – 24607,72 кв. м; 
 

 
 

вул. Героїв Дніпра 
 

 
 

вул. Добринінська 
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вул. Добринінська 
 

 
 

вул. Олександра Архипенка 
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вул. Олександра Архипенка 
 

 
 

вул. Автозаводська 
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- поточний (дрібний) ремонт, ліквідація ямковості – 16593,94 кв. м; 

 

 
 

вул. Полярна 

 

 
 

вул. Квітки Цісик 
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- поточний (дрібний) ремонт за струменево-ін’єкційною технологією із 

застосуванням дорожньої машини «Магнум» площею 12400 кв. м; 

 

 
 

вул. Маршала Малиновського 

 

- влаштування заїзних кишень вздовж проїзних частини – 1 од.; 

 

 
 

вул. Петра Калнишевського 
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вул. Петра Калнишевського 

 

- виконано заливку тріщин машиною «Крафко» - 30000 пог. м;  

 

 
 

вул. Йорданська 
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вул. Йорданська 

 

- влаштування підвищених пішохідних переходів (в т.ч. з ФЕМ) – 5 од.; 

- виконано ремонт оглядових колодязів 70 од., ремонт (заміна) 

зливоприймачів - 112 од.; 

 

 
 

вул. Автозаводська 
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вул. Бережанська 

 

- влаштування обмежувальних (антипаркувальних) стовпчиків – 1000 шт.; 

 

 
 

вул. Маршала Тимошенка 
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- влаштування велодоріжки на транспортній розв’язці вул. Набережно-

Рибальська – просп. Степана Бандери – 1090,84 кв. м; 

- влаштування велодоріжки на транспортній розв’язці просп. Героїв 

Сталінграда – просп. Степана Бандери – 1239,02 кв. м; 

- встановлення велосипедних парковок – 50 од.; 
 

 
 

вул. Івашкевича 

 

- облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим 

каменем (безбар’єрне середовище, тактильна плитка) – 34 од.; 
 

 
 

вул. Івашкевича 
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- ремонт (заміна) дорожніх огороджень – 1092 пог. м; 

 

 
 

Велика Кільцева дорога 

 

- влаштування острівців безпеки – 5 од.; 
 

 
 

вул. Маршала Малиновського 
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- нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (фарба): 

поздовжня – 217591 пог. м;  

поперечна – 2420,56 кв. м; 

- нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (пластик): 

поздовжня – 2623 пог. м; 

поперечна – 644 кв. м. 

 

 
 

вул. Олександра Архипенка 

 

У 2021 році на замовлення КК «Київавтодор» закінчено капітальний 

ремонт проспекту Степана Бандери та розпочато роботи по капітальному 

ремонту проспекту Героїв Сталінграда. 
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УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

 

Найбільш важливе місце у мережі озеленення територій Оболонського 

району належить зеленим насадженням загального користування, 

балансоутримувачем яких є Комунальне підприємство по утриманню зелених 

насаджень Оболонського району (далі – КП УЗН).  

Основна задача КП УЗН – забезпечення комфортного, інноваційного, 

взірцевого рівня озеленення балансових територій у відповідності до сучасних 

світових тенденцій та екологічних стандартів. 

Загальна площа озеленених територій підпорядкованих Комунальному 

підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м.Києва  

становить 553 га. На балансових територіях знаходяться 11 парків загальною 

площею 192,62 га, 153 сквери площею 116,47 га, території вздовж вулиць, 

проспекти, бульварні зони, транспортні розв’язки та впорядковані зелені 

насадження загального користування площею 243,91 га. 
 

 
Центральна клумба вхідної групи до парку «Наталка» 

 

На підпорядкованих територіях КП УЗН активно проводяться роботи з 

догляду за зеленими насадженнями, щоденно виконуються роботи з 

санітарного прибирання зеленої частини району, пішохідних доріжок та інших 

елементів благоустрою, очищення територій від випадкового сміття, 

ліквідовуються несанкціоновані стихійні навали сміття. Постійно проводиться 

збирання та вивезення опалого листя, кронування дерев, знімаються сухостійні 

та аварійні дерева, обрізання гілок вражених омелою. Проводиться  контроль за 

належним технічним станом дитячих і спортивних майданчиків, при 
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необхідності здійснюється відновлення (заміна) несправних елементів 

благоустрою: огорожі, лав, урн.    
 

 
Поточні роботи ремонтно-будівельної дільниці підприємства 

 

Благоустрій та озеленення - це великий комплекс робіт,  спрямований на 

поліпшення зовнішнього вигляду територій, надання привабливого вигляду з 

точки зору ландшафтного дизайну, підвищення рівня комфорту і зовнішньої 

привабливості. 

У весняно-літній період працівниками КП УЗН приділяється особлива 

увага квітковому оформленню  клумб. В цілому по району загальна площа 

квітників становить понад 2,85 га. Квіти придають міським пейзажам гру 

кольорів і форм, динамічність і велику емоційну виразність, квіти сприяють 

утворенню найбільш комфортних умов для побуту, праці й відпочинку людини. 

Яскраву гру квіткових фарб можна побачити у скверах, парках, бульварах, 

вздовж вулиць району. 
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Квіткове оздоблення району оновлюється відповідно до сезону 

 

Великі об’єми квіткових посадок виконано посадковим матеріалом, 

вирощеним за рахунок власних потужностей КП УЗН Оболонського району.          

Загальна площа тепличного господарства - 2500 кв. м. У тепличному 

господарстві КП УЗН вирощується квіткова продукція килимових, однорічних 

квітів, вазонна продукція. Посадковий матеріал хвойних та декоративно-

листяних кущів вирощується на території виробничої бази. Загалом за 2021 рік 

КП УЗН вирощено та висаджено у районі понад 830 тисяч квітів.  
 

 
Вирощування рослинної продукції на базі тепличного господарства 
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Цьогоріч до 30-річчя Дня Незалежності та Дня Державного прапора 

України у Оболонському районі оздоблено тематичними візерунками із 

квітучих зелених насаджень центральні магістралі та сквери району. 
 

 
 

Тематичні клумби-панно до 30-річчя Дня Незалежності України 
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Також КП УЗН постійно готує цікаві тематичні артоб’єкти, які також 

стають улюбленими місцями зустрічей та проведення вільного часу оболонців:  

 

 
Створення артоб’єктів у районі 

 

Крім того, постійно забезпечується благоустрій та санітарне прибирання в 

місцях проведення урочистих заходів біля пам’ятників, пам’ятних знаків, 

меморіальних знаків. 
 

 
Проведення благоустрою скверу імені Героя Небесної Сотні В. Мельнічука 
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Відпочинкові комплекси – затишні та охайні сквери, де приємно 

проводити час милуючись сезонним квітуванням. Дивовижні фонтани, які 

ввечері ефектно підсвічуються вогнями є найпопулярнішими місцями 

відпочинку, особливо у спекотні літні дні, адже тут можна завжди знайти 

довгоочікувану прохолоду, а падаючі струмені води заворожують та магнітом 

притягують мешканців та гостей міста. 

 
Фонтан у мальовничому сквері по просп. Героїв Сталінграда, 2-Г 

 

 
Світломузичний фонтан у сквері на площі Оболонська, 6 
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Роботи з благоустрою та догляду за зеленими насадженнями виконуються  

в повному обсязі з додержанням усіх агротехнічних норм та правил. Постійно 

проводяться роботи з висаджування декоративних зелених насаджень листяних 

та хвойних порід. 
 

Показники виконання запланованих заходів по утриманню та озелененню 

територій КП УЗН Оболонського району у 2021 році: 
 

Види робіт План Факт Виконання, % 

Посадка дерев з 

комплексом робіт, шт. 

560 738 132 

Посадка кущів, шт. 4800 8207 171 

Ремонт газонів, га 8,2 8,6 105 

Посадка квітів, тис. шт. 830,0 830,016 100 

 

 
Квітучі сакури у парку Наталка 

        

КП УЗН також виконує підрядні роботи при необхідності виконання 

відновлювальних робіт згідно з заявками про порушення благоустрою: 

відновлення газонів, пересаджування зелених насаджень, оновлення квітників.  
 

Робота зі зверненнями до КБУ «Контактний центр міста Києва 1551»: 

Протягом 2021 року КП УЗН розглянуто та опрацьовано 532 звернення громадян, 

які надійшли через КБУ. Ефективний підхід до оперативного виконання звернень - 

у з’ясуванні місця проблеми безпосередньо у самого заявника та подальше 

інформування його про результат, а також, обсяги виконаних робіт. Так, 

відповідальні працівники активно співпрацюють із мешканцями району, 

більшість звернень вирішуються у телефонному режимі з заявниками, слушні 
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поради щодо благоустрою територій та контролю якості виконаних роботи 

приймаються та враховуються у діяльності підприємства. Як результат - 

зменшення кількості скарг та збільшення числа вдячних відгуків.  

Вдячні мешканці району висловлюють не одноразові подяки через 

Державну установу «Контактний центр міста Києва» за коротким номером 

телефону «15-51» працівникам КП УЗН за виконані роботи з благоустрою. 
 

Виконання заходів  з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного 

стану міста у 2021 році при проведенні толок дозволило забезпечити належний 

санітарно-технічний рівень безбалансових територій та іміджу району в цілому.  

 

 
 

 
Організація та проведення толок у Оболонському районі 
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У 2021 році розпочато роботи з реалізації масштабного капітального 

ремонту парку біля озера Йорданське (Опечень). У процесі влаштування: 

прогулянкові доріжки з ФЕМ; зелені зони з газоном, деревами, кущами й 

багаторічниками. Також будуть встановлені інші елементи благоустрою: лави й 

урни. Наразі зводяться сходи й пандус до нижньої прибережної зони парку, де 

можна буде насолодитися прогулянками біля самої водойми. Увагу перехожих 

привертає велосипедна доріжка, яку вже почали влаштовувати. Вона з 

композитного покриття на основі полімерного в’яжучого компонента. Її 

особливість в тому, що вона повністю пропускає воду, витримує як спеку, так і 

мороз, а також значні навантаження та тривалий час експлуатації. Парки біля 

водних об’єктів традиційно стають улюбленими місцями відпочинку містян, і 

цей парк теж неодмінно стане ще однією перлиною столиці та окрасою району. 

 

 
Триває капітальний ремонт парку навколо озера Йорданське 
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Триває капітальний ремонт парку навколо озера Йорданське 

 

 
 

Також у 2021 році, у рамках виконання Програми економічного і 

соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки, проведено капітальний 

ремонт скверу на вулиці Зої Гайдай, 3, 3-А, під час якого було замінено 

покриття доріжок, встановлено сучасні елементи благоустрою (лави, урни), 

влаштовано газони та висаджено декоративні зелені насадження, облаштовано 

ігровий майданчик. 
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Новорічна ілюмінація – саме те, що додає святкового настрою 

відвідувачам парків та скверів. Це на підсвідомому рівні формує у людей 

позитивні спогади, пов’язані з конкретним місцем та формує сприятливий 

клімат серед мешканців та гостей столиці, які відвідують популярні зони 

відпочинку.  

 

 
 

Святкова ілюмінація популярних зон відпочинку у Оболонському районі 
 

 



 
 

 

79 

           
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 01.01.2022 загальна площа нерухомого майна комунальної 

власності, яка перебуває в орендному користуванні, становить 77.03 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; 

- у звітному періоді на торговельному майданчику  з комерційних тендерів 

та аукціонів  з продажу та оренди майна  PROZORRO  продажі – «Е-TENDER» 

було оголошено 66 електронних аукціонів  на  право оренди  вільних об’єктів,  

віднесених до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації (які перебувають в Переліку першого типу (переліку об’єктів, 

щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні), а також  

оголошено  31  аукціон  на право продовження діючих договорів оренди.  

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, 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». 

За звітний період відділом з питань майна комунальної власності  

підготовлено 60 проєктів розпоряджень голови Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації з питань орендних відносин та з майнових 

питань. По 118 договорах оренди розпорядженнями голови Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації дозволено продовжити терміни 

дії орендарям, які відповідно до чинного законодавства мають право на їх  

продовження без проведення аукціону. 

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 2020 рік та за перше півріччя 2021 року. 
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Станом на 01.01.2022 заборгованість з орендної плати становить 744,84 тис. грн. 

Балансоутримувачами комунального майна на постійній основі проводиться 

претензійно-позовна робота з орендарями, які порушують істотні умови 

договорів оренди, зокрема у разі несплати орендарями орендної плати у 

визначений законом термін, надсилаються листи-попередження та претензії. 

 

 
 

За 2021 рік отримано 12464,72  тис. грн орендної плати.  
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Отримано за 2021 рік , тис.грн

Отримано за 2020 рік, тис.грн

Отримано за 2019 рік, тис.грн

12464,72

15253,68

22844,63

Отримано орендної плати в порівнянні з попередніми 
роками (тис.грн)
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Істотне зменшення суми отриманої орендної плати пов’язано із 

застосуванням рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 25/25 «Про 

деякі питання комплексної підтримки суб’єктів господарювання міста Києва на 

час дії обмежувальних заходів», згідно з яким 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 01.01.2022 здійснено реєстрацію 289 об’єктів нерухомого майна 

з 447, що складає 64,65% від сумарної кількості об’єктів, які підлягають 

реєстрації.   

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ДЕРЖАВНИХ ТА 

МІСЬКИХ ПРОГРАМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РАЙОНУ В МЕЖАХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ 
 

 

Виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва  

на 2021-2023 роки у частині освоєння коштів у галузі «Освіта» за 2021 рік 
      

У 2021 році Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2021-2023 роки на капітальні ремонти закладів освіти виділено фінансування в 

розмірі 73081,5 тис. грн.  

Були виконані такі види робіт: 

Ремонт – заміна вікон: 

За 2021 рік – 2433,5 тис. грн, 100% від запланованого 

ЗЗСО № 226, інтернат № 21. 
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Ремонт приміщень: 

2021 рік – 10151,2 тис. грн, 100% від запланованого 

ЗДО № 234, 578, 609, 613. 

Інтернат № 21 (їдальня), ЗЗСО № 170, ЦНТТМ «СФЕРА». 
 
 

    
 

 

Ремонт місць загального користування: 

2021 рік – 597,1 тис. грн, 100% від запланованого 

ЗДО № 614. 
 

   
 

 

 
 

 

 



 
 

 

83 

Ремонт огорожі: 

2021 рік – 10604,7 тис. грн, 100% від запланованого 

ЗДО № 280, 291, 190, 135 

ЗЗСО № 9, 29, 239. 

   
  

 

Ремонт пралень: 

2021 рік – 2357,2 тис. грн, 100 % від запланованого 

ЗДО № 144, 190, 573, 663, 607, 611. 
 

   
 

Ремонт тіньових навісів: 

2021 рік – 9908,1 тис. грн, 100 % від запланованого 

ЗДО № 263, 291, 598, 663, 533, 190, 135, 685. 

 

   



 
 

 

84 

Ремонт фасаду: 

2021 рік – 13849,9  тис. грн, 100 % від запланованого 

ЗДО №135, НВК «Перша Ластівка», ЗЗСО № 245 - за рахунок субвенції з 

державного бюджету (9425,5  тис. грн). 
 

   
 

Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території: 

2021 рік –  6339,0  тис. грн, 100% від запланованого 

ЗДО № 661, 280, 635. 

 
 

Капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень: 

2021 рік –  3748,6 тис. грн, 100% від запланованого 

ЗЗСО № 8, 219, 233.  
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Капітальний ремонт стадіонів: 

2021 рік –  2988,4 тис. грн, 100% від запланованого 

ЗЗСО № 18.  

 
 

Капітальний ремонт харчоблоку: 

2021 рік –  997,2 тис. грн, 100% від запланованого 

ЗЗСО № 16.  

Проведено поточний ремонт - послуги встановлення системи пожежної 

сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення 

про пожежу і покажчики напрямку евакуювання) в школах. 

 

           
 

Після проведення капітального ремонту відкрито ЗДО № 661 на вулиці 

Прирічній, 3.  

Станом на 01.01.2022 управлінням освіти Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації з метою підготовки закладів освіти до нового 

навчального року 100 % реалізовано 8 програм: 

- підготовка до нового 2021/2022 навчального року: 62458,8 тис. грн;  

- підготовка до осінньо-зимового періоду: 18643,9 тис. грн;  

- оновлення харчоблоків та їдалень, із заміною обладнання: 11545,6 тис. грн;  

- капітальний та поточний ремонт місць загального користування: 7416,4 тис. грн; 
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- капітальний та поточний ремонт огорожі ЗЗСО: 6432,1 тис. грн;  

- дріб’язок та дезінфікуючі засоби: 38384,4 тис. грн;  

- протипожежні заходи: 28309,8 тис. грн;  

- придбання комп’ютерної оргтехніки: 2181,7 тис. грн.  

Дошкільна освіта 
 

   
 

Мережа закладів дошкільної освіти району (далі – ЗДО) становить 88 

закладів, із них: 58 закладів дошкільної освіти комунальної форми власності, 3 

відомчі СБУ, 23 приватні, 3 навчально – виховні комплекси комунальної форми 

власності. До мережі закладів дошкільної освіти у 2021 році введено 4 приватні 

заклади дошкільної освіти, на базі ліцею № 299 відкрито дошкільний підрозділ, 

де виховуються та навчаються 35 дітей. Після реконструкції відкрито заклад 

дошкільної освіти № 661 на 14 груп, 250 місць. На 100 місцях у ЗДО 

комунальної форми власності знаходиться 100 дітей. У зазначених закладах 

навчається та виховується 10743 дитини (в комунальних – 9574 дитини). У 

зв’язку з інтенсивним будівництвом нових будинків, перенавантажені заклади 

дошкільної освіти в 13,14 мікрорайонах. 

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 1156 дітей (спеціальні – 609 дітей, санаторні – 547), що становить 

12,0%  від загальної кількості дітей у комунальних закладах дошкільної освіти. 

Такі діти одночасно мають можливість покращити стан здоров’я та повністю 

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

У зв’язку зі збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами 

додатково перепрофільовано 3 групи загального розвитку в ЗДО № 661, 1 

інклюзивну групу в ЗДО № 280 у спеціальні групи для дітей з затримкою 

психічного розвитку. Перепрофільовано 4 групи загального розвитку в  

інклюзивні групи в ЗДО № 234, 52, 523, 580 «Ольвія». У 10 закладах 
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дошкільної освіти району функціонують 36 інклюзивних груп, в них 

виховуються 76 дітей з особливими освітніми потребами. 

У ДНЗ «Центр розвитку дитини» «Я+сім’я» навчаються та виховуються на 

короткотривалому перебуванні (до 4 годин) 53 дитини з особливими освітніми 

потребами. 

У спеціальних, інклюзивних групах з дітьми працюють спеціалісти: 

вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, сурдопедагоги, психологи, асистенти 

вихователя, що сприяє якісній освіті. 

У закладах дошкільної освіти комунальної форми власності створений 

гнучкий режим роботи груп. Всього працює 536 груп, із них: 14 груп – 

короткотривалого перебування до 4 годин, 15 груп – 10,5 годин, 521 група –                

12 годин.  

Усі ЗДО укомплектовані відповідно до віку дітей. Комплектація груп та 

прийом дітей у заклади комунальної форми власності здійснюється відповідно 

до електронної реєстрації. За 2021 рік у заклади дошкільної освіти комунальної 

форми власності прийнято 3000 дітей. На кінець 2021 року вільних місць в 

електронній системі – 1101, з них 854 – у закладах загального розвитку, 247 – у 

заклади (групи) компенсуючого типу. На даний час батьки  65 дітей отримали 

запрошення та розглядають їх або подають документи до ЗДО. 

Позачергово та першочергово в ЗДО приймаються діти, які мають пільги 

відповідно до чинного законодавства. 

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 в 

закладах дошкільної освіти. 

Існуюча мережа закладів дошкільної освіти загального та компенсуючого 

типів на сьогодні задовольняє потреби батьків району.  
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Загальна середня освіта 
 

   
 

У районі функціонує 65 закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО). 

З них: 44 заклади комунальної форми власності та 21 заклад освіти приватної 

форми власності (2 заклади не набрали дітей – «Пріоритет», «Оболонь»). 

На 01.01.2022 у закладах загальної середньої освіти комунальної форми 

власності 1207 класів, у яких здобувають загальну середню освіту 30669 учнів 

та 172 класи приватної форми власності, у яких здобувають освіту 2016 учнів. 

У порівнянні з 2020/2021 навчальним роком кількість класів збільшилась 

на 1,3%, середня наповнюваність учнів в класі – 26,6. 

У 30 закладах загальної середньої освіти навчаються 3246 учнів в 

профільних класах. Основні профілі навчання – українська та іноземна 

філологія (28% та 25%), математичний (17%), історичний (15%).  

У 2021 році дев’яті класи закінчили 2692 учні, а одинадцяті класи – 1778 

учнів. За результатами навчання з відзнакою закінчили – 229 учнів, золотими 

медалями нагороджено – 114 випускників, срібними медалями – 37 випускників. 

305 учнів здобувають освіту за індивідуальною формою навчання, у тому 

числі: екстернатною – 11 учнів, сімейною (домашньою) – 51 учень, 

педагогічним патронажем – 243 учні. 

У закладах освіти відкрито 110 перших класів, до яких зараховано                   

2845 учнів. 

Під час призупинення освітнього процесу, в зв’язку із коронавірусної 

інфекцією COVID – 19, в усіх закладах загальної середньої освіти організовано 

та проводяться  уроки за дистанційною формою навчання.  
 

Вакцинація – ефективний спосіб захистити себе від Covid-19.  

Станом на 01.01.2022 кількість  вакцинованих працівників по району – 

6605 осіб (97,5% від усіх працівників), з них педагогів – 4119 осіб (97,7% від 

усіх педагогів). 
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Атестація педагогічних працівників 
 

Діяльнісним стимулом для підвищення професійної кваліфікації у 

міжкурсовий період є атестація педагогічних працівників.  

У 2021 році засідання атестаційної комісії відбулося в онлайн-режимі на 

платформі Zoom. Всього проатестовано 579  педагогічних працівників. З них: 

50 – заступників директорів, на вищу категорію атестовано – 77, учителів-

методистів – 28, старших учителів – 39.  

 

Організація харчування учнів 
 

Питання харчування знаходиться на постійному контролі в управлінні 

освіти та керівників закладів освіти району. Відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 березня 2021 № 305 «Про затвердження норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку» визначаються принципи планування та механізм 

організації харчування здобувачів освіти. У січні 2022 року усі заклади освіти 

мають перейти на застосування примірного 4-тижневого меню, що повинно 

враховувати особливі дієтичні потреби, сезонність, наявні харчові продукти, 

вихід порцій для різних вікових груп, відповідати вимогам санітарного 

законодавства та нормам харчування. 

У 2021 році послуги з організації  харчування у 37 закладах загальної 

середньої освіти комунальної форми власності надавали: КП «Шкільне 

харчування», ФОП «Прибора», ФОП «Беседіна», Київська міська єврейська 

громада «ОРАХ ХАЇМ–ШЛЯХ ЖИТТЯ».  

Форма харчування:  

мультипрофільне (на основі дабл-меню 2 страви на вибір) – 24 ЗЗСО; 
мультипрофільне (харчування за вибором учня) – 2 ЗЗСО; 
комплексні обіди – 14 ЗЗСО.  
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Робота з обдарованими дітьми 
 

За результатами участі в інтелектуальних змаганнях 2020-2021 

навчального року 4 учня закладів загальної середньої освіти № 157, 194 

«Перспектива», 240 «Соціум» нагороджені персональними стипендіями 

Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва. 

 

Інклюзивна освіта 
 

В Оболонському районі функціонують такі заклади освіти з інклюзивним 

навчанням та вихованням дітей з особливими освітніми потребами: ЗЗСО № 8, 9, 

14, 20, 29, 157, 168, 210, 226, 231, 232, 233, 239, 240 «Соціум», 252, 299, 

«Потенціал», «Турбота». Функціонує 106 інклюзивних класів, в яких 

навчаються 255 учнів з особливими освітніми потребами (далі – ООП), що на 

13 класів  і на 16 учнів більше у порівнянні з 2020-2021 навчальним роком.  

У районі функціонують санаторні та спеціальні школи-інтернати №№ 4, 

21, 22, 25.  

СШІ № 21 опікується 156 учнями з ООП, серед яких 31 дитина з 

інвалідністю та 10 дітей, які знаходяться на повному державному утриманні; в 

СШІ № 22 освіту здобувають 200 осіб,  із них 36 учнів з інвалідністю.  

У спеціальній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів № 4 навчається 330 учнів, у 

тому числі 21 дитина, яка має інвалідність. В спеціальній школі-інтернат І 

ступеня № 25 навчається 88 осіб, 22 особи мають статус дитини, яка має 

інвалідність.  

У районі, враховуючи потребу батьків, створені умови для виховання та 

навчання дітей з особливими освітніми потребами: інклюзивні групи створені  

в ЗДО № 52, 234, 260, 280, 291, 523, 572, 580 «Ольвія», 602, 662.  

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 
 

В Оболонському районі міста Києва працює 10 комунальних закладів 

позашкільної освіти, з них 7 позашкільних закладів освіти, де діє 666 гуртків, 

що охоплюють 10169 дітей (Клуб військово-патріотичного  виховання «Школа 

мужності», Центр творчості дітей та юнацтва, Дитячий оздоровчо-екологічний 

центр,  Центр військово-патріотичного та фізкультурного виховання дітей та 

молоді «Єдність», Центр науково-технічної творчості молоді «Сфера», Центр 

туризму та краєзнавства учнівської молоді, Центр фізкультурно-спортивного 

напряму «Іппон») та 3 дитячо-юнацькі спортивні школи, в яких працює 198 

секцій, в яких займаються 3500 вихованців (Спеціалізована дитячо-юнацька 

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

Комплексна  дитячо-юнацька спортивна школа  «Олімп»). Таким чином, 

позашкільною освітою в комунальних закладах району охоплено 13669 юних 

жителів  Оболоні.                                                                                                                                          

У закладах позашкільної освіти діють 5 зразкових художніх колективів та 

12 народних колективів, які беруть участь у міських, Всеукраїнських та 

Міжнародних фестивалях та конкурсах.             

Великою популярністю серед молоді користуються відкриті першості та 

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

ДЮСШ №13, СДЮСШ з футболу «Зміна». 

Усього за 2021 рік вихованці закладів позашкільної освіти прийняли 

участь у 273 міських, Всеукраїнських та Міжнародних заходах та вибороли 53 

золоті, 56 срібних, 67 бронзових медалей та стали лауреатами та призерами 27 

конкурсів та фестивалів. 

Усі заклади позашкільної освіти району в період впровадження карантину 

організували роботу закладів в режимі онлайн.  

Для організації освітнього процесу в системі віддаленого доступу 

проводилися наради з координації діяльності в умовах карантину для 

керівників гуртків щодо організації роботи в онлайн 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 

роботу гуртків, методичні напрацювання та матеріали для проведення онлайн 

занять, майстер-класи для вихованців. 

Вихованці шахових гуртків закладів освіти Оболонського району міста 

Києва, в режимі онлайн, під керівництвом керівника гуртка шахи Центру 

творчості дітей та юнацтва Оболонського району м. Києва  Мальованця С.В., 

провели ІІ районний етап VI Кубку Київського міського голови з шахів 

«Кришталева тура», де кращі учасники взяли участь у міському етапі.  

За результатами міських змагань VI Кубку Київського міського голови з 

шахів «Кришталева тура» учениця  НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів»                

№ 20 Ткаченко Влада посіла ІІІ місце серед учнів 10-11 класів м. Києва. 

В умовах карантинних обмежень, спричинених COVID-19, більшість 

заходів проводилися в режимі онлайн або були перенесені. Так, уже другий рік 
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поспіль районний та міський етапи дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») проводились в режимі онлайн.  

За результатами конкурсів команди переможниці районного етапу взяли 

участь у міському онлайн етапі гри «Сокіл» («Джура»). Команда середньої 

вікової групи НВК «Спеціалізована школа  І-ІІ ступенів  – ліцей» № 157 посіла  

ІІ командне  місце.                                                                   

Керівниками гуртків  було підготовлено понад 200 методичних розробок 

занять з туристично-спортивного та краєзнавчого напрямку. Для вихованців 

було розроблено творчі майстер-класи, відеоуроки, онлайн тестування, 

презентації, кросворди, та інші цікаві завдання, які систематично 

пропонувались до виконання за допомогою дистанційних засобів навчання. 

 

  
 

Практична психологія та соціальна робота 
 

В Оболонському районі міста Києва в закладах освіти працює 117  

практичних психологів та 32 соціальні педагога. За 2021 рік,  враховуючи 

протиепідемічні заходи, організовано та  проведено 2 наради, 2 круглі столи, 28  

вебінарів та 18 тренінгів для фахівців психологічної служби, педагогів, 

керівників закладів освіти щодо підвищення рівня психологічної культури. 

Основні заходи психологічної служби Оболонського району в 2021 році були 

спрямовані на виконання Закону України «Про освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 145 «Питання Державної 

соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі на період до 2025 року», Закону України від 18 

грудня 2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)». За 2021 рік були проведені 

навчальні семінари для фахівців психологічної служби району та заступників 

директорів з виховної роботи на тему: «Профілактика домашнього насильства» 

(3 семінари). 
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На замовлення Служби у справах дітей та сім’ї Оболонської районної в               

м. Києві державної адміністрації відбулися навчальний семінар для 

відповідальних осіб за напрямок протидії домашньому насильству у закладах 

освіти на тему: «Особливості психологічного супроводу дітей у ситуації 

домашнього насильства: від діагностики до корекції. Виклики для спеціалістів 

та їх вирішення», семінар проводила спеціаліст – психолог Степанюк О.Ю., та 

вебінар на тему: «Особливості консультаційної роботи із супроводу особи/сім’ї 

з випадком домашнього насильства», тренер  –  Марія Тищенко. 

Також  налагоджена співпраця з Службою у справах дітей та сім’ї, з 

Інклюзивно-ресурсним центром №5, з Київським центром громадського 

здоров’я та Київським міським центром сім’ї «Родинний дім». У 2021 році 

спільно було проведено 10 навчальних сертифікованих вебінарів для фахівців 

психологічної служби на такі теми: 

1. «Соціально-психологічні аспекти профілактики суїцидальної поведінки 

підлітків» (11.03.2021); 

2. «Медико-соціальні аспекти профілактики туберкульозу, гострих 

респіраторних захворювань та коронавірусу (до Міжнародного Дня боротьби з 

туберкульозом, 24 березня)» (18.03.2021); 
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3. «Попередження негативного впливу цифрових технологій на здоров’я 

дітей та підлітків» (08.04.2021); 

4. «Формування статевої культури дітей та молоді» (22.04.2021); 

5. «Ігрова залежність у дітей та підлітків: шляхи допомоги» (13.05.2021); 

6. «Навички керування стресом в епоху пандемії: психологічні 

рекомендації» (07.10.2021); 

7. «Основи формування безпечної поведінки та здорової комунікації у 

дітей та молоді» (21.10.2021); 

8. «Особливості співзалежних стосунків в сім’ї: шляхи допомоги» (04.11.2021); 

9. «Профілактика емоційного вигоряння педагогічних працівників» (18.11.2021); 

10. «Профілактика ризикованої поведінки серед дітей та підлітків. 

Збереження репродуктивного здоров’я молоді (до Всесвітнього Дня боротьби зі 

СНІД, (ООН), 1 грудня)» (02.12.2021). 
 

 
 

Співробітниками управління освіти Оболонського району були проведені 

тренінги для учнів старших класів закладів загальної середньої освіти на тему: 

«Профілактика домашнього насильства та навчання навичкам шанобливої 

поваги та доброзичливої взаємодії». 

Організовано і проведено навчальний сертифікований семінар для практичних 

психологів та соціальних педагогів на тему: «Основні шляхи оптимізації 

інклюзивного супроводу у системі освіти», тренер Хмелєва-Токарева О.В. – 

завідувачка Науково-методичного центру практичної психології і соціальної 

роботи Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка. Фахівцями інклюзивно-ресурсного центру №5 проведено вебінари з 

для практичних психологів ЗЗСО і ЗДО Оболонського району на тему: 

«Особливості роботи практичного психолога з дітьми з особливими освітніми 

потребами».   

В умовах карантинних обмежень, спричинених COVID-19, більшість 

заходів проводилися в онлайн режимі. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 

 

В Оболонському районі міста Києва у 2021 році мережа об’єктів фізичної 

культури і спорту складає 508 спортивних споруд. 

Фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу в районі проводять 705 

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

працівники сфери фізичної культури і спорту). 

Загальна кількість осіб, що займається у фізкультурно-оздоровчих 

закладах, складає 45064 особи, у тому числі 16935 дітей від 6 до 18 років, з них 

187 дітей з обмеженими фізичними можливостями. 

Кількість осіб, що займаються всіма видами спорту складає 7987 осіб, у 

тому числі відвідують спортивні секції по видах спорту у дитячо-юнацьких 

спортивних школах всіх рівнів 3672 дитини віком від 6 до 18 років. 

Усього у районі існує і розвивається 49 видів спорту.  

Згідно з Календарним планом спортивно-масових і фізкультурно-

оздоровчих заходів у 2021 році в Оболонському районі м. Києва було 

заплановано до проведення 52 спортивно-масові заходи, у тому числі 35 з 

бюджетним фінансуванням. Фактично проведено 39 спортивно-масових 

заходів, у томі числі 30 з бюджетним фінансуванням, 1 громадський проєкт (з 

бюджету м. Києва на 2020 рік) та додаткові 8 заходів без бюджетного 

фінансування. 

У зв’язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією і вжиттям  

запобіжних та обмежувальних заходів щодо протидії розповсюдженню 

коронавірусної інфекції (СОVID – 19), низку спортивно-масових заходів,  

зокрема багатоступеневих змагань – спартакіад, було відмінено та перенесено 

на 2022 рік.  

Серед проведених у 2021 році заходів найбільш визначними спортивними 

подіями у районі за рівнем представництва учасників і популярності серед 

громадськості стали:  

22.05.2021 турнір з чирлідингу «Cheerleading Open Fest», який проведено 

спільно з громадською організацією «Академія гармонійного розвитку дитини 

«Ліка» у парку «Наталка» у рамках проєкту «Активні парки – локації здорової 

України».  
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23.05.2021 Спортивно-масових захід «Фестиваль спорту» у парку 

«Бережанський» спільно з громадською організацією «Всеукраїнська федерація 

спортивного розвитку Грифон, серед дітей та молоді». Цей громадський проєкт 

було здійснено з фінансування бюджету участі м. Києва 2020 року. 

 

  
       

  
 



 
 

 

97 

У травні  2021 року спільно з Дитячо-юнацькою спортивною школою № 13 

було проведено Відкритий чемпіонат Оболонського району м. Києва з 

художньої гімнастики «KIEV SRING CUP - 2021». 480 юних майстринь 

художньої гімнастики завзято виборювали нагороди найвищого гатунку.  

 

   
 

   
 

 

З метою поширення практики залучення учасників бойових дій до 

спортивних змагань та у рамках  міського Плану заходів  фізкультурно-

спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни, було проведено низку спортивно-масових заходів,  

а саме:  

29.05.2021 весняний турнір з футболу «Кубок АТО і ООС» на спортивному 

майданчику спеціалізованої школи № 194 «Перспектива» Оболонського району 

м. Києва та 30.10.2021 осінній турнір з футболу «Кубок  Героїв АТО і ООС».  
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А також спільно з громадською організацією «Рибальська сотня»: 

26.06.2021 змагання з ловлі риби «Кубок Героїв Небесної сотні» на 

риболовно-спортивній базі «Смарагдова» та 10.10.2021 змагання з ловлі риби 

«Осінній кубок Героїв Небесної сотні» на території спортивно-розважального 

комплексу «Х-парк». 
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У рамках проєкту «Активні парки – локації здорової України» у парку 

«Наталка» проведено 2 турніри з баскетболу 3х3 до визначних і пам’ятних             

дат : 29.05.2021 – до Дня Києва та 12.09.2021 – до Дня молоді.  
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А також 25.12.2021 – Різдвяний кубок з баскетболу 3х3. 
 

   
 

18–20.06.2021 та 20–23.08.2021 спільно з громадською організацією 

«Футбольна ліга Оболонського району» на стадіонах Спеціалізованої школи 

№ 194 «Перспектива» Оболонського району м. Києва та Школи І – ІІІ ступенів 

№ 256 Оболонського району м. Києва проведено традиційний щорічний турнір 

з футболу «VІІІ Кубок пам’яті Георгія Наврозіді».  
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15–16.09.2021 ХХХІХ туристично-краєзнавчий зліт учнівської молоді  

Оболонського району м. Києва спільно з Центром туризму та краєзнавства 

Оболонського району м. Києва у Школі І – ІІІ ступенів № 104 імені                                   

О. Ольжича. 

 

  
 

  
 

07–08.10.2021 спортивно-військова гра «Патріот» на території спортивного 

комплексу  Оболонського РУ ГУ  ДСНС України у м. Києві. 

Військово-спортивну гру «Патріот» було започатковано у районі ще у 2006 

році з метою вдосконалення і розвитку системи героїко-патріотичного 

виховання молодого покоління, поширенню серед допризовної молоді 

свідомого ставлення та поваги до історичної спадщини українського народу та 

священого  громадського обов’язку – призову на військову службу у лавах 

Збройних Сил України через особисту участь у змаганнях, що навчають 

основам військової справи, сприяють закарбуванню загальнолюдських 
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моральних цінностей у суспільній свідомості молоді, вихованню оптимізму та 

впевненості кожного юнака у своєму майбутньому.  

Відтоді цей захід набув популярності серед допризовної молоді і щорічно 

проводиться в Оболонському районі м. Києва. 
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25.12.2021 урочиста церемонія нагородження переможців та призерів  

«Першості м. Києва з футболу сезону 2020/2021».  

У 2021 році цю урочисту подію традиційно було проведено з нагоди 

успішного виступу СДЮСШ з футболу «Зміна» у досить складному  

футбольному сезоні 2020/2021 року, в якому спортсмени-вихованці школи 

показали високу спортивну майстерність і результати найвищого гатунку, а 

СДЮСШ з футболу «Зміна» стала переможцем чемпіонату м. Києва з футболу. 
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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 у будинки-інтернати. 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності управління соціального 

захисту населення в 2021 році була робота з провадження в дію Закону України 

«Про соціальні послуги». В управлінні соціального захисту населення було 

створено відділ організації роботи з питань соціальних послуг, який здійснює 

комплекс заходів спрямованих на надання соціальних послуг особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищій ризик 

потрапляння в такі обставини.  

Було визначено потреби населення Оболонського району міста Києва у 

соціальних послугах на 2021 рік та проводилися моніторинг надання та оцінка 

якості соціальних послуг у відповідності до діючого законодавства. 

У 2021 році прийнято та опрацьовано 663 заяви про надання соціальних 

послуг від мешканців району та прийнято 658 позитивних рішень про надання 

соціальних послуг.  

На офіційному сайті Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації розміщена інформація щодо соціальних послуг (перелік послуг, їх 

зміст, порядок надання), які надаються надавачами державного сектору та 

іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі недержавного сектору, 

шляхом соціального замовлення за результатами конкурсу проведеного 

Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). Інформація постійно оновлюється. 

Надавачами соціальних послуг державного сектору в Оболонському районі 

міста Києва є: 

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг);  

- Оболонський районний центр соціальних служб; 

- Центр комплексної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю; 

- громадські організації: Благодійне товариство допомоги особам з 

інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Джерела», Спілка матерів 

розумово відсталих інвалідів Оболонського району міста Києва «Сонячний 

промінь», Спілка Самаритян України. 

Також приймаються заяви щодо надання соціальних послуг мешканцям 

Оболонського району такими надавачами соціальних послуг як: КНП «Клінічна 
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лікарня «Психіатрія», ТОВ «КАТП-0449», ПОГ «Медіко-соціальний центр «Альма», 

КНП «КМНКЛ «Соціотерапія», ТОВ «Міцне здоров’я». 

В Оболонському районі на обліку в управлінні соціального захисту 

населення перебувають майже 14 тисяч мешканців-одержувачів державних 

допомог та компенсацій. 

Найбільшу питому вагу у соціальних допомогах займає державна допомога 

сім’ям із дітьми, на обліку перебуває - 7390 сімей. Протягом 2021 року 

призначено 3663 державні допомоги. 

У ході реалізації програми «єМалятко» призначено понад 1325 допомог 

батькам новонароджених дітей, понад 50 компенсаційних виплат батькам, які 

звернулись за призначенням послуги «муніципальна няня».    

У 2021 році продовжено видачу одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка» та призначення грошової компенсації вартості одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка». За грошовою компенсацією вартості 

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» звернулося 1492 

заявника, а за одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка» 27 осіб. 

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям отримують 258 

сімей, із них 44 багатодітні сім’ї. Державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю отримують 2640 осіб. 

Надано одноразову матеріальну допомогу 70 непрацюючим 

малозабезпеченим особам та 27 особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. 

У 2021 році продовжено виплату та прийнято понад 70 заяв та документів 

для призначення щомісячної державної соціальної допомоги на догляд за 

одинокими особами, які  досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-

консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду. 

Протягом 2021 року проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота 

серед осіб, які надають соціальні послуги з догляду та отримують щомісячні 

компенсаційні виплати, призначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» та до 

постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 832 «Про підвищення 

розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» щодо переходу на 

щомісячну компенсацію з догляду без здійснення підприємницької діяльності 

на непрофесійній основі без проходження навчання. Відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду 

на непрофесійній основі» в 2021 році призначено понад 100 компенсаційних виплат.    

Із метою надання можливості пільговим категоріям реалізувати свої права 

видаються відповідні посвідчення, протягом 2021 року видано посвідчення 335 

особам.  

В Оболонському районі здійснюється комплекс організаційних заходів 

щодо забезпечення захисту особистих немайнових і майнових прав та інтересів 

повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена. На обліку 

перебувають 435 осіб, які у судовому порядку були визнані недієздатними або 
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обмежено дієздатними. У 2021 році взято на облік 35 недієздатних осіб, а знято 

з обліку 43 особи, з яких 2 особи у зв’язку з поновленням цивільної дієздатності. 

У 2021 році здійснювався облік та видача довідок вимушено переселеним 

особам. До Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення АТО внесено інформацію щодо 1550 осіб. На обліку перебуває 

22034 особи зазначеної категорії. Також через Портал Дія внутрішньо 

переміщена особа, яка отримала довідку, може побачити її відображення в 

електронному вигляді. 

На 52 засіданнях Комісії з призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам при Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації розглянуто 3794 особові справи, з них:  

- призначено (відновлено) та поновлено соціальні виплати – 3745 особам; 

- відмовлено в призначенні (відновленні) соціальних виплат – 49 особам.  

За результатами верифікації до державного бюджету повернуто коштів за 

надмірно виплачену щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним 

особам на проживання у сумі 182,0 тис. грн. 

В Оболонському районі здійснюється забезпечення обслуговування 

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

війни, жертв нацистських переслідувань, учасників АТО/ООС (Організація 

Об’єднаних Сил) та інших осіб пільгових категорій. 

У 2021 році пройшли психологічну реабілітацію 30 учасників бойових дій, 

які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 11 осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, 2 члени сім’ї загиблого (померлого) та 3  

дружини учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції на загальну суму 590,6 тис. грн. 

У 2021 році направлено на соціальну та професійну адаптацію (курси іноземної 

мови, курси водіїв) 15 учасників бойових дій, які брали участь в АТО/ООС. 

Пройшли санаторно – курортне лікування 73 учасника бойових дій, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 1 особа з 

інвалідністю внаслідок війни, 2 члени сім’ї загиблого (померлого) та 2 

постраждалих учасника Революції Гідності на загальну суму 1154,9 тис. грн. 

На виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» 

направлено на оздоровлення 124 дитини учасників АТО/ООС у дитячі 

оздоровчі заклади у супроводі батьків. 

Із початку року направлено на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових 

категорій у дитячі центри: «Міжнародний дитячий центр «Артек» – 83 дитини, 

«Український дитячий центр «Молода гвардія» – 36 дітей, «Артек-

Прикарпаття»  м. Трускавець – 20 дітей та «Соколята» м. Хирів – 8 дітей. 

Для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю з початку 2021 року  

направлено 204 запити до реабілітаційних установ та укладено 204  

двосторонніх договорів на загальну суму 3686,9 тис. грн. 

За місцевий бюджет забезпечено оздоровлення з курсом реабілітації у 

супроводі одного із батьків або законного представника дітей з інвалідністю, 
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інвалідність яких повʼязана із захворюванням нервової системи, що 

супроводжується руховими порушеннями. Прийнято 73 заяви та направлено до 

Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Київської міської 

державної адміністрації для подальшого проходження дельфінотерапії в 

державному підприємстві «Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ» 

приватного акціонерного товариства лікувально – оздоровчих закладів 

профспілок України «Укрпрофоздоровниця». 

А також у 2021 році направлено на комплексну реабілітацію (абілітацію) 

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю і дітей віком до трьох років, які 

належать до групи ризику – 42 особи. 

У 2021 році видано 105 посвідчень для користування пільгами, а також 

видано 52 особам листів талонів на пільговий та безкоштовний проїзд на 

території України. Видано 18 направлень на Центральну транспортну МСЕК 

для визначення медичних показань для отримання автомобілів. 

В Оболонському районі ведеться облік осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю та інших окремих категорій населення в Централізованому банку 

даних із проблем інвалідності (ЦБІ), який налічує понад 5000 мешканців 

району, в тому числі внутрішньо-переміщені особи (ВПО), що потребують 

забезпечення технічними засобами реабілітації.  

У 2021 році здійснювалось забезпечення технічними засобами реабілітації 

за двома напрямками, а саме: безкоштовне забезпечення пільгових категорій 

населення, в тому числі киян, осіб похилого віку та ВПО, в рамках міської 

цільової програми «Турбота. Назустріч киянам», та безкоштовне забезпечення 

за державні кошти відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення. 

Видано 1238481 одиниць  засобів особистої гігієни (підгузків – 774265 

одиниць, урологічних прокладок – 143520 одиниць, пелюшок – 320696 

одиниць) та 582 направлення на забезпечення ортопедичним взуттям та 

ортопедичними устілками. За висновками медичних установ видано: 39 палиць, 

86 милиць ліктьових, 6 палиць-орієнтирів, 15 годинників електронних. 

Для оформлення пільгового проїзду на пасажирські поїзди, через 

електронні канали обслуговування між ПАТ «Укрзалізниця»  та Міністерством 

соціальної політики України (відповідна опція на сайті booking.uz.gov.ua), 

внесено інформацію про 726 осіб до Центральної бази інвалідів.  

Виплачено компенсацію вартості за самостійно придбані спецзасоби для 

орієнтування (телефони, планшети) 5 особам з інвалідністю по зору та слуху.  

Видано 4 направлення на Центральну транспортну МСЕК для визначення 

медичних показань для отримання автомобілів чи колясок з електроприводом. 

Для отримання направлень на технічні засоби реабілітації за кошти 

державного бюджету звернулось 770 осіб. Згідно з медичними показаннями 

було видано 1141 направлення на забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення. Забезпечено видачу 573 одиниць відповідних виробів. 

file://///fsd2/CPRESS$/Info_2018/10_Ð¶Ð¾Ð²Ñ�ÐµÐ½Ñ�/booking.uz.gov.ua


 
 

 

108 

В Оболонському районі ведеться робота стосовно забезпечення санаторно-

курортним лікуванням деяких пільгових категорій громадян за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджетів. У 2021 році оздоровлено 620 осіб  

пільгових категорій громадян.   

За рахунок коштів державного бюджету шляхом укладання трьохсторонніх 

угод між санаторно-курортними закладами, пільговиками і управлінням 

соціального захисту населення оздоровлено 85 осіб з інвалідністю внаслідок 

загального захворювання та 205 осіб з інвалідністю, пов’язаною з 

Чорнобильською катастрофою. 

Крім цього, у санаторіях, що належать до сфери управління Міністерства 

соцільної політики України, було оздоровлено 101 особу, з них: 22 особи з 

інвалідністю внаслідок війни, 13 учасників бойових дій, 13 осіб члени сімей 

загиблих (померлих) ветеранів війни та 53 особи з інвалідністю загального 

захворювання та з дитинства.  

За рахунок коштів місцевого бюджету по програмі «Турбота. Назустріч 

киянам» оздоровлено 229 осіб пільгових категорій, із них: 48 осіб з 

інвалідністю, 181 ветеран праці та війни, у тому числі 35 осіб постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 60 осіб з інвалідністю отримали 

грошову компенсацію замість путівки на санаторно-курортне лікування.  

Видано 117 посвідчень «Учасник ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС» та 87 посвідчень «Потерпілий від Чорнобильської 

катастрофи», які надають право користування пільгами. 

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. В 2021 році прийнято 12146 громадян, які 

звернулися за призначенням житлової субсидії, отримали житлову субсидію 

8917 домогосподарств. Зменшення кількості отримувачів житлових субсидій 

відбулися в зв’язку із внесеними змінами в порядку призначення житлових 

субсидій, врахування майнового стану домогосподарств, наявність депозитних 

рахунків, підвищенням розміру пенсій, заробітних плат та інше. 

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 32568 

осіб. 

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 
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територіальну цілісність України. У 2021 році рішенням Комісії 18 особам 

призначено грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення. 

Управління праці та соціального захисту населення, Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Центр комплексної 

реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю, Центр соціальних служб 

Оболонського району є виконавцями таких міських цільових програм: 

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

кошторисом та планом асигнувань у 2021 році затверджено 39187,1 тис. грн; 

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

кошторисом та планом асигнувань у 2021 році затверджено 844,1 тис. грн.  
 

Стан виконання міських цільових програм в Оболонському районі 
 

Назва 

програми 

Назва заходу програми План 

 на  2021 рік 

(тис. грн) 

Факт 

2021 рік 

(тис. грн) 

Кількість 

користувачів, 

одержувачів 

 

 

 

 

«Турбота. 

Назустріч 

киянам» 

Надання одноразової матеріальної 

допомоги малозабезпеченим 

верствам населення та киянам, які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

5300,0 5231,3 1908 осіб 

Організація громадських робіт. 

Оплата за виконані роботи залучених 

безробітних та інших категорій робіт  

для участі в оплачуваних 

громадських роботах. 

61,2 0 0 осіб 

Забезпечення надання соціальних 

послуг установами, закладами 

соціального захисту, створеними за 

рішеннями місцевих органів влади. 

32749,2 29947,9 1146 осіб 

користувачів 

кількість 

відвідувань – 

4213 од.; 

11 штатних 

одиниць 

Забезпечення надання комплексної 

соціально-психологічної допомоги 

киянам-учасникам АТО, членам їх 

сімей та членам сімей загиблих 

(померлих), які брали участь в АТО. 

1076,7 898,8 646 осіб 

Разом за програмою: 39187,1 36078,0  

«Соціальне 

партнерство» 

Проведення загальноміських заходів, 

державних свят та визначних дат. 

74,5 74,0 6 заходів 

Фінансова підтримка «Товариства 

Червоного Хреста». 

168,0 167,8 1 організація 

Фінансова підтримка громадським 

організаціям інвалідів та громадян, 

які постраждали в Чорнобильській 

катастрофі. 

 

461,6 

 

 

 

458,4 

 

2 організації 

Фінансова підтримка громадським 

організаціям ветеранів та осіб, які 

захищали незалежність суверенітет 

та брали участь в АТО. 

 

140,0 

 

140,0 

 

1 організація 

Разом за програмою: 844,1 840,2  
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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. 

У Територіальному центрі функціонують дев’ять відділень: 

 - відділення соціальної допомоги вдома (сім відділень); 

 - відділення денного перебування; 

 - відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з 

інвалідністю. 

У відділенні соціальної допомоги вдома соціальними робітниками надано 

1429 одиноким непрацездатним громадянам 559963 заходи, що складають зміст 

соціальної послуги «догляд вдома» та 4677 заходів, що складають зміст 

соціальної послуги «паліативний догляд», які передбачають: допомогу у 

веденні домашнього господарства; допомогу у самообслуговуванні 

(дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування 

тощо); допомогу при пересуванні по квартирі; допомогу в організації взаємодії 

з іншими фахівцями та службами; навчання навичкам самообслуговування; 

допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам 

користування ними; психологічну підтримку; надання інформації з питань 

соціального захисту населення; допомогу в оформленні документів, внесення 

платежів. 

У 2021 році були впроваджені соціальні послуги: натуральна допомога 

(1754 громадянина отримали 24258 заходів); транспортні послуги (43 особи з 

інвалідністю отримали 3486  заходів); паліативний догляд (5 осіб отримали 4697 

заходів); консультування (362 особи отримали 1203 заходів). 
 

 

    
                 Допомога у годуванні                                         Послуга особистої гігієни 
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Доставка продовольчих товарів та медикаментів 

 

  
Допомога в оформленні документів, внесення платежів 

 

  
Допомога у веденні домашнього господарства 
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У відділенні денного перебування 499 громадян отримали 926 заходів, що 

складають зміст соціальної послуги соціальної адаптації (з них 16 осіб 

переміщених з тимчасової території України або району проведення 

антитерористичної операції). 

На базі Територіального центру працює «Університет ІІІ віку», в якому 

функціонують 2 факультети та 1 гурток. У зв’язку з епідемією COVID-19, 

практичні заняття в Університеті проводились із дотриманням санітарно-

епідемічних норм та карантинних обмежень. 
 

 
Святковий концерт з нагоди новорічно-різдвяних свят 

за участю ансамблю «Співуча Оболонь» 

 

У 2021 році проведено 35 занять факультету здорового способу життя, 39 

занять факультету з психології, 12 занять гуртку краси. 

 

 
Лекція з психології 
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На період карантину в Територіальному центрі працює телефонна лінія 

психологічної допомоги. 

Практичний психолог надає послуги особам похилого віку, які 

перебувають на обслуговуванні у Територіальну 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 у 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 39 дітей з інвалідністю 

безкоштовно отримали соціальну послугу денного догляду, соціальну 

реабілітацію, психологічну реабілітацію, педагогічну реабілітацію, фізичну 

реабілітацію (ЛФК), масаж, медичний супровід. 

Також проведено такі свята: до Різдва проведена виставка дитячих робіт на 

тему: «Я люблю морозну зиму!»; свято Весни; день вишиванки «Вишиванка – 

гордість наша та краса!»; кулінарне заняття до Міжнародного дня сім’ї; день 

захисту дітей, діти з інвалідністю отримали від Оболонської районної 

організації Товариства Червоного Хреста сертифікати на атракціони в ТЦ «Дрім 

Таун»; до Дня Знань. Діти отримали подарунки у вигляді канцелярських 

наборів та солодощів від Благодійного об’єднання «Благодійний Фонд 

«Єднання спільноти». 

Діти з інвалідністю брали участь у районному фестивалі «Ми таланти твої, 

Оболонь!». Учасники фестивалю отримали дипломи та подарунки від 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

  
    Міжнародний День захисту дітей                    День вишиванки 
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День Знань 

 

 
Привітання Голови Оболонської районної в місті Києві державної 

 адміністрації з нагоди міжнародного дня осіб з інвалідністю 

 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

 

Службою у справах дітей та сім’ї (далі - Служба) протягом 2021 року 

здійснювались заходи щодо захисту прав та інтересів дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Станом на 01.01.2022 на профілактичному обліку Служби перебувало 203 

дитини, які опинились у складних життєвих обставинах, у зв’язку з ухиленням 

батьків від забезпечення своїх дітей належними умовами проживання, 

виховання та розвитку.   
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З батьками, які неналежно виконують свої батьківські обов’язки, постійно 

проводиться профілактично-вихована робота. У разі, коли проведена робота не 

дала позитивних результатів, Службою готуються позовні заяви до суду про 

позбавлення батьківських прав.  
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Так протягом 2021 року до Оболонського районного суду міста Києва було 

подано 5 позовних заяв про позбавлення батьківських прав та 1 заява про 

відібрання дитини від батьків, без позбавлення батьківських прав. 4 заяви про 

позбавлення батьківських прав задоволено, інші перебувають на розгляді.  

Крім того, працівники Служби взяли участь у розгляді 370 судових 

справах, в якості третьої особи, з метою недопущення порушення прав та 

інтересів дітей. 

Протягом 2021 року Службою у справах дітей та сім’ї організовано та 

проведено 23 засідання Комісії з питань захисту прав дитини, під час яких 

розглянуто 1041 питання щодо захисту законних прав та інтересів дітей.  

На обліку служби у справах дітей та сім’ї перебуває 237 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 95% забезпечені сімейними 

формами виховання, 16 дітей усиновлено. 

У районі функціонує 4 прийомних сім’ї, в яких виховується 6 дітей. 

Прийомні батьки приділяють максимум зусиль для всебічного розвитку дітей.  

 

Прийомні сімʼї 
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Прийомні сім’ї 
 

   
 

З 2006 року в районі працює дитячий будинок сімейного типу, в якому на 

даний час виховується 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

Відповідно до міської програми «Діти. Сім’я. Столиця» на 2021 рік були 

виділені кошти в сумі 60,0 тис. грн, на які замінено кухонні меблі та 2 віконні 

блоки.  

Мати-вихователька докладає максимум зусиль щодо забезпечення дітей 

усім необхідним для їх проживання, виховання та підготовку до самостійного 

життя. 

 
Дитячий будинок сімейного типу 
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Дитячий будинок сімейного типу 
 

 

     
 

1 червня 2021 року, з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей, у парку 

«Наталка» Оболонського району столиці службою у справах дітей та сім’ї 

спільно з Оболонським районним центром соціальних служб було організовано 

та проведено розважальний захід для дітей ветеранів, учасників АТО/ООС, для 

родин загиблих Героїв та родин Героїв Небесної Сотні. Малюків розважали 

аніматори з відомих мультфільмів, для більш старших дітей організовано  

козацькі розваги. Багато охочих взяти участь у різноманітних майстер-класах: 

заняттях з патріотичного виховання, першої до медичної допомоги тощо. Не 

обійшлося й без солодощів - дітлахів частували солодкою ватою та морозивом.  

На території парку працювала польова кухня та декілька яскравих фото зон.  
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Відповідно до міської програми «Діти. Сім’я. Столиця» на 2021 рік 

службою у справах дітей та сім’ї були організовані та проведені новорічно-

різдвяні заходи для дітей пільгових категорій. Діти стали учасниками 

розважальних шоу програм та отримали солодкі подарунки в кінотеатрі «Кадр», 

театрі оперети, Київському планетарії та біля центральної районної новорічної 

ялинки. Всього взяло участь у заходах 3300 дітей. 

Крім того, Святий Миколай з подарунками завітав до інтернатних закладів, 

розташованих на території Оболонського району.    
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ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ  

 

Оболонський районний в місті Києві центр соціальних служб (далі – 

Центр) – спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги. 

Оболонським районним в місті Києві центром соціальних служб спільно з 

управлінням соціального захисту населення у 2021 році розпочалось 

формування Єдиного реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. 

Протягом 2021 року Центром було отримано 349 рішень від управління 

соціального захисту населення про надання соціальних послуг. 

На даний час проводиться робота по удосконаленню та відпрацюванню 

механізму доступності соціальних послуг для вразливих верств населення, 

особливо сімей та осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах, яких у 

2021 році налічувалось на обліку Центру 372 сім’ї/621 дитина; 

Загалом фахівцями Центру протягом 2021 року було: 

- охоплено роботою 2037 сімей, з яких: 1475 сімей охоплено послугами 

консультування, 1991 сім’я отримала послуги інформування, 40 осіб отримало 

послуги соціальної адаптації, 46 осіб охоплено послугами соціальної 

профілактики, було здійснено 63 кризових та екстренних втручань в сім’ї;  

- проводився соціальний супровід 90 сімей; 

- проводилося соціальне супроводження 5 прийомних сімей, 1 дитячого 

будинку сімейного типу та 1 патронатної сім’ї. 

Особливим у роботі Оболонського районного в місті Києві центру 

соціальних служб стало створення Спеціалізованої служби первинного 

соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від 

домашнього насильства   та/або  насильства  за ознакою статі (далі – Служба). 

Створення Служби відбулось за рахунок субвенції з державного бюджету в 

сумі 3455,6 тис. грн, з них 350,0 тис. грн – видатки споживання, 3105,6 тис.грн – 

видатки розвитку.  

Для розміщення Служби Оболонською районною в місті Києві державною 

адміністрацією було виділено приміщення за адресою: вул. Попова, 1 (190 кв. м), 

яке є комунальною власністю. 

Створення Служби є необхідним для: 

- надання первинної консультаційної та психологічної допомоги, у тому 

числі із залученням фахівців інших загальних або спеціалізованих служб 

підтримки; 

- надання постраждалій особі або її законному представнику (якщо такий 

представник не є кривдником) інформації про права такої особи, а також 

отримання нею подальшої підтримки та надання їй за потреби контактів 

суб’єктів соціальної роботи; 

- проведення оцінки потреб постраждалої особи; 
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- визначення необхідності в екстреній психологічній допомозі (кризовій 

інтервенції) та вирішення питання щодо направлення постраждалої особи до 

загальної чи спеціалізованої служби підтримки постраждалих осіб; 

- надання юридичної допомоги. 

 

 
 

У 2021 році в підліткових клубах Оболонського районного в місті Києві 

центру соціальних служб за місцем проживання працювали 120 гуртків, студій, 

спортивних секцій, в яких займалося 3116 дітей, підлітків та молоді, з них 549 – 

категорійні діти: 

55 – діти з СЖО; 

230 - діти з багатодітних сімей; 

28 – діти - сироти; 

40 – діти з інвалідністю; 

51 – діти з малозабезпечених родин; 

79 -  діти з неповних сімей; 

20 - діти з внутрішньо переміщених сімей; 

46 - діти з сімей, батьки яких учасники АТО/ООС. 
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ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
 

В Оболонському районі міста Києва працює центр комплексної 

реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю (далі – Центр).  

Метою діяльності Центру є відновлення та підтримка фізичного та 

психічного стану дітей та молоді з функціональними обмеженнями, їх 

адаптація та інтеграція в суспільство.  

Центр надає соціально-педагогічні, психологічні та консультативні 

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

творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями, організовує їх 

дозвілля. 

Діяльність Центру спрямована на реабілітацію дітей та молоді з 

органічним ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної 

нервової системи, інтелектуальною недостатністю, затримкою психо-мовного 

розвитку, синдромом Дауна, аутизмом. 

У 2021 році на утримання Центру було витрачено кошти у сумі 29953,8 тис. грн., 

включаючи капітальні ремонти приміщень (існуючого за адресою вул. Йорданська, 7-Г 

та переданого в оперативне управління за адресою вул. Вишгородська, 54). 

Спеціалісти не тільки приймають активну участь у навчальних заняттях, а 

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

інвалідністю.     
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Тренінги 

 

У 2021 році фахівцями Центру було надано 4213 послуг для 1146 осіб, 

дітям та молоді з функціональними обмеженнями, з них: соціально- 

психологічних – 1061; інформаційних – 941; соціально - медичних – 328; 

соціально-економічних – 65, а також 2562 індивідуальні послуги. Для 557 

клієнтів проведено 399 групових заходів та консультацій, та надано 1651 

групову послугу. 
 

 

Фахівцями Центру було організовано та проведено 61 соціокультурний 

захід для 953 осіб (дітям та молоді з функціональними обмеженнями та  їх 

батькам): 

-тематично-пізнавальних – 32; 

-ознайомчо-розважальних – 29. 
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Соціокультурні заходи для дітей та молоді  

з функціональними обмеженнями та їх батьків 
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До Дня людей з інвалідністю в районі було проведено низку заходів, одним із 

яких було відзначення цього дня головою Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації.   
     

  
 

Успіхами роботи Центру є стабільна робота групи дошкільної підготовки 

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

для дітей з порушеннями аутичного спектру, міні-клубів для молоді на візках, 

робота терапевтичної групи для дітей разом з батьками «Сонечко». 
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У червні 2021 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. Команда Центру, хоч і не зайняла призового місця, пишається 

своїм результатом – 15 впійманих рибин. 
 

   

 

 

 

Крім основної діяльності Центр займався організацією та проведенням 

соціокультурних заходів, пізнавально-навчальних екскурсій, 

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

музеїв, виставок тощо.     
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Незважаючи на незручності в період проведення ремонту, Центр 

продовжував свою роботу.  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. 

 

   
 
 

  
 

 
 

 

З урахуванням карантинних обмежень був проведений районний 

фестиваль творчості «Ми таланти твої, Оболонь!», в якому брали участь 125 

учасників. Вихованці Центру здобули 16 перемог.  
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У міському фестивалі «Повіримо в себе» учасники від району здобули 12 

перемог. 

 
    

  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.  
 

Згідно з рішенням Київської міської ради Центр соціально-психологічної 

реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями було 

перейменовано у Центр комплексної реабілітації для дітей та молоді з 

інвалідністю Оболонського району міста Києва, виділено додаткове 

приміщення на вул. Вишгородській, 54, де проведено капітальний ремонт та 

закуплено нове сучасне обладнання. Також затверджено нову структуру та 

штатний розпис, тому з початку 2022 року суттєво збільшиться штат 

працівників, що даcть можливість збільшити кількість та види послуг.  
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Після ремонту, вул. Вишгородська, 54 
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Нове обладнання, вул. Вишгородська, 54 

 

У приміщенні за адресою вул. Йорданська, 7-Г також проведено 

капітальний ремонт та здійснюється перепланування приміщення під Центр 

трудової адаптації для молоді та продовження надання послуг дітям з 

інвалідністю. 
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СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН,  

ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ 

 
Станом на 01.01.2022 на квартирному обліку в Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації перебуває 4995 сімей, серед яких: 

- в загальній черзі – 2373 сім’ї; 

- в першочерговому списку – 2209 сімей; 

- в позачерговому списку – 413 сімей. 
 

Кількість сімей черговиків на отримання житла  

в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 
 

Станом на: 

 
Всього 

Загальний 

список 

Першочерговий 

список 

Позачерговий 

список 

01.01.2020 5671 2741 2426 504 

01.01.2021 5434 2663 2329 442 

01.01.2022 4995 2373 2209 413 

До сьогодні виключені із списків як такі, що не пройшли перереєстрацію 

8613 квартирних справ черговиків квартирного обліку. 

Серед сімей, які перебувають на квартирному обліку, в гуртожитках 

мешкають 918 сімей та одиноких громадян, в службових квартирах – 68, а в 

комунальних квартирах – 529. 

На соціальному квартирному обліку перебувають 15 сімей та одиноких громадян. 

На обліку внутрішньо переміщених осіб для надання житлових приміщень 

для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам перебуває 26 

сімей, з них прийнято на облік у 2021 році – 5. 

У списку осіб, які можуть придбати житло на умовах співфінансування 

відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста 

Києва на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до 

законодавства, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.07.2019 № 1249 

(із змінами), перебуває 96 сімей та одиноких громадян, з яких 44 включено до 

цього списку у 2021 році. Знято з квартирного обліку 8 сімей. 

У списку бажаючих придбати житло за програмами змішаного 

фінансування будівництва житла (50Х50, 60Х40, 70Х30) та «Доступне житло» в 

районі перебуває 1079 сімей. У списку бажаючих отримати пільговий 

довготерміновий молодіжний кредит на будівництво житла перебуває 115 сімей 

та одиноких громадян. 

За рахунок житлової площі, виділеної Департаментом будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) поліпшені житлові умови 6 сім’ям черговиків 

квартирного обліку за категоріями: 

учасники бойових дій, залучені до АТО – 1; 

особи з інвалідністю внаслідок війни (при виконанні обов’язків військової 

служби) – 1; 
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учасники бойових дій на території інших країн – 1; 

потерпілі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС – 2; 

багатодітні сім’ї – 1. 

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

квартирного обліку знято 5 сімей учасників бойових дій, залучених до АТО: 

особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники АТО (І, ІІ груп) – 2; 

учасники бойових дій АТО, ВПО – 3. 

Видані ордери серії Б на жилі приміщення 2 сім’ям мешканців колишніх 

гуртожитків на займані ними житлові приміщення. 

Поселено до спеціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, людей 

похилого віку та осіб з інвалідністю 1 особу. 

Затверджені спільні рішення адміністрацій та профспілкових організацій 

підприємств, установ та організацій про надання жилих приміщень сім’ям 8 

працівників та про надання службових жилих приміщень 6 сім’ям. 

За клопотаннями від організацій, установ та підприємств виключено з 

числа службових 24 квартири. До числа службових включено 20 квартир. 

Усього у 2021 році вирішувалось 45 питань щодо надання (закріплення) 

житлової площі. 

Підготовлено проєктів та прийнято 60 розпоряджень, а саме: 

про зарахування на квартирний облік, внесення змін та доповнень до 

квартирних справ, зняття з квартирного обліку – 12; 

про надання житлової площі – 9; 

про надання житлової площі працівникам підприємств, організацій та 

установ району – 4; 

про включення квартир до числа службових – 3; 

про виключення квартир з числа службових – 25; 

про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб для отримання 

тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб – 5; 

про внесення змін до розпоряджень – 1; 

про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних 

послуг, які надаються відділом обліку та розподілу житлової площі – 1. 

На підставі прийнятих розпоряджень було підготовлено до видачі 

18 ордерів на жилі приміщення. 
 

ВЗАЄМОДІЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОБОЛОНСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

ІЗ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНИМ ТА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

 

У своїй роботі з питань протидії злочинності на території Оболонського 

району, Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація тісно співпрацює 

з Київською місцевою прокуратурою № 5, Оболонським управлінням поліції 

Головного управління Національної поліції у місті Києві, Оболонським  районним 

відділом державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального 
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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. 

Відділом управління персоналом у рамках взаємодії з правоохоронними 

органами, відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

з метою запобігання кримінальним правопорушенням, притягнення до 

встановленої законодавством відповідальності осіб, які їх учинили, 

відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, 

відновлення порушених прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, у 2021 

році опрацьовано та надано відповіді на 3 запити органів прокуратури та 1 

запит Слідчого управління Головного управління Национальної поліції у місті 

Києві Национальної поліції України.  

Службою у справах дітей та сім’ї протягом 2021 року спільно з 

правоохоронними органами, Центром соціальних служб проведено 25 рейдів 

«Діти вулиці», під час яких проведено перевірку торговельно-розважальних 

закладів, станцій метро, місць громадського відпочинку щодо наявності дітей 

без супроводу дорослих. 

Працівниками Служби у справах дітей та сім’ї спільно з сектором 

ювенальної превенції відділу превенції у справах дітей Оболонського 

районного управління поліції Національної поліції України в місті Києві та 

Оболонським районним в місті Києві Центром соціальних служб проводилась 

профілактично-виховна робота з батьками щодо створення умов для 

проживання, виховання та розвитку дітей. У разі, коли проведена робота не дала 

позитивних результатів, Служба у справах дітей та сім’ї клопотала перед 

правоохоронними органами про притягнення батьків до відповідальності. Так  у  

2021 році сектором ювенальної превенції відділу превенції у справах дітей 

Оболонського районного управління поліції Національної поліції України в 

місті Києві, за клопотанням Служби у справах дітей та сім’ї, відносно батьків 
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які злісно ухилялись від виконання своїх батьківських обов’язків, складено 9 

адмінпротоколів за ст. 184 Кп АП. 
 

 
Рейд «Діти вулиці» 

 
 

З 25.11.2021 по 10.12.2021 у підтримку щорічної Всесвітньої акції               

«16 днів проти насильства», Службою у справах дітей та сім’ї спільно з 

фахівцями районного центру соціальних служб та підрозділами Оболонського 

управління поліції Головного управління національної поліції м. Києва 

проведено районний захід у сквері біля метро Мінська.  
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З метою попередження та протидії домашнього насильства, Службою у 

справах дітей та сім’ї  було організовано та  проведено 5 навчальних семінарів 

для працівників Оболонського управління поліції Головного управління 

Національної поліції м. Києва та для відповідальних осіб закладів освіти 

району.  
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Управління освіти. 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», Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 №1047  «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього 

насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та 

службами», Постанови Кабінету міністрів України від 03.10.2018 №800 «Деякі 

питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю». 

Правоосвітня робота охоплює всіх учасників освітнього процесу та 

здійснюється як під час уроків так і в позаурочний час. 

Наказами по закладах освіти створено Раду із профілактики 

правопорушень. На засіданнях Ради розглядають різні питання правової 

виховної роботи, заслуховують звіти класних керівників, шкільного психолога 

щодо учнів, які знаходяться на внутрішньошкільному обліку.  
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У школах Оболонського району м. Києва  створено певну структуру органів 

учнівського самоврядування. Здійснюється постійний  контроль за чергуванням 

учнів по школі, виконанням учнями Правил внутрішнього розпорядку та Статуту 

школи, наказів міністерства освіти і науки України «Про заборону 

тютюнопаління», «Про використання мобільних телефонів під час освітнього 

процесу».  

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.  

За 2021 рік в закладах загальної середньої освіти проведено 17 бесід з 

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

навчального процесу та недопущення вчинення кримінальних та 

адміністративних правопорушень, види відповідальності за їх вчинення». 

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

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

вчинки неповнолітніх», «Особливості кримінальної відповідальності 

неповнолітніх в межах сучасного законодавства». 

Працівники Національної поліції, сектору ювенальної превенції ГУ НП 

провели 4 зустрічі з заступниками директорів навчальних закладів з метою 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед педагогічних 

працівників щодо попередження негативних явищ в дитячому середовищі.  

Протягом 2021 року представниками правоохоронних органів та сектору 

ювенальної превенції Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві в закладах 

освіти Оболонського району було проведено 39 заходів (наради, семінари).  

У закладах освіти в грудні 2021 року проведено тиждень та місячник 

правових знань. У класних куточках відведено місце для інформації щодо 

правового виховання учнів. 

З 25 листопада до 10 грудня 2021 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 прийняли участь заклади освіти Оболонського району 

міста Києва.  

У закладах освіти працюють Комісії з питань профілактики правопорушень, 

які розглядають питання порушення внутрішньошкільному розпорядку, факти 

пропуску занять без поважних причин, координують роботу психолога та 

соціального педагога, щодо консультаційної допомоги дітям та сім’ям. 

Контроль за станом відвідування учнями школи протягом року здійснює 

соціальний педагог. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 

вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів» скеровано 19 повідомлень закладів загальної середньої 

освіти про дітей, які систематично пропускають заняття без поважних причин та 

порушують дисципліну. 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/obolonske-ru-gu-mvs-v-ukraini-v-mkyievi.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/obolonske-ru-gu-mvs-v-ukraini-v-mkyievi.html
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У закладах загальної середньої освіти створено банки даних дітей, 

позбавлених батьківського піклування, схильних до правопорушень, дітей, які 

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

перебувають на внутрішньошкільному обліку. 

У закладах освіти станом на 01.01.2022 на внутрішньошкільному обліку 

перебуває: 

схильних до правопорушень – 46 учнів; 

тютюнопаління –135 учнів; 

сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах – 60. 

3 дітьми та їх батьками проводяться профілактично - виховна та 

правоосвiтня робота, з метою недопущення скоєння повторних правопорушень. 

Станом на 01.01.2022 профілактично - виховна робота проведена з 25 учнями, 

які перебувають у конфлікті з законом. 

У закладах загальної середньої освіти станом на 01.01.2022 створено та діє 

545 гуртків та секцій, в яких зайнято 23589 дітей, що складає 77 % дітей від 

загальної кількості дітей, що навчаються в закладах загальної середньої освіти 

Оболонського району м. Києва. 

В Оболонському районі міста Києва створено та діє: 6 позашкільних 

закладів та 4 дитячо-юнацькі спортивні школи, до занять в яких залучено 12405 

дітей. 

Управління освіти тісно співпрацює з правоохоронними органами, зокрема 

сектором ювенальної превенції Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві з 

метою дотримання законодавства та профілактики правопорушень. 

Відділ торгівлі та споживчого ринку Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів  України від 09.12.2022 № 

1236 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

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

рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації  (протокол від 

01.04.2021 № 29) районним в місті Києві державним адміністраціям доручено 

забезпечити контроль за дотриманням обмежувальних заходів. 

З метою  контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог 

щодо проведення профілактичних і протиепідемічних заходів на період 

карантину (згідно з опитувальниками), моніторингу дотримання суб’єктами 

господарювання правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-

протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» та іншими актами законодавства, в 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації створено робочі 

групи контролю за дотриманням обмежувальних заходів. 

Щоденно, з початку карантинних обмежень, представники відділу 

торгівлі та споживчого ринку Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації залучені до групи контролю об’єктів торгівлі продовольчими та 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/obolonske-ru-gu-mvs-v-ukraini-v-mkyievi.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/obolonske-ru-gu-mvs-v-ukraini-v-mkyievi.html
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непродовольчими товарами (т.ч. ТС (МАФ), агропродовольчих ринків, 

непродовольчих та змішаних ринків, сільськогосподарських ярмарків, закладів 

громадського харчування, перукарень та салонів краси, об’єктів надання 

побутових послуг, закладів фізичної культури та спорту, закладів, що надають 

послуги з розміщення (готелі, хостели, гуртожитки) та інших закладів, установ, 

які передбачають приймання відвідувачів. 

Також під час контролю за дотриманням обмежувальних заходів протягом 

2021 року представники відділу торгівлі та споживчого ринку спільно з 

представниками правоохоронних органів здійснювали обстеження закладів 

ресторанного господарства у вихідні та інші неробочі дні після 22 год.00 хв. У 

разі виявлення порушення правил карантину людей, робочими групами  

складаються протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 44-3 

КУпАП за недотримання вимог щодо проведення профілактичних і 

протиепідемічних заходів на період карантину. У 2021 році проведено 8213 

обстежень,  складено 418 протоколів. 

З 2020 року в Оболонському районі створено і працює робоча група з 

питань посилення боротьби з нелегальним обігом алкогольної продукції, до 

складу якої входять представники відділу торгівлі та споживчого ринку і 

Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у 

місті Києві. Робочою групою проводиться робота з протидії незаконному обігу 

алкогольних напоїв з виявлення та опрацювання фактів виготовлення та обігу 

незаконної алкогольної продукції, в межах наданих повноважень. 

Представниками правоохоронних органів у 2021 році складено 6 протоколів. 

Відділом контролю за благоустроєм Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації за 2021 рік виявлено 2846 порушень Правил 

благоустрою та вручено відповідно стільки ж приписів. 98,2 %  порушень було 

виправлено. 

Крім того, складено 430 адміністративних протоколів за статтею 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та направлено на 

розгляд адміністративної комісії за місцем реєстрації правопорушників. 

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 з ліквідації та недопущення 

стихійної торгівлі. 

Під час рейдів із 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 104 рейди. 
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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 2021 році складено 

136 адміністративних протоколів та направлено на розгляд адміністративної 

комісії за місцем реєстрації правопорушників. 

Також представники відділу контролю за благоустроєм входять до робочих 

груп, які здійснюють контроль за виконанням карантинних обмежень 

суб’єктами господарювання на території району. 

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського 

району м. Києва» у 2021 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 

представники обслуговуючих дільниць при виявленні викрадення ліфтового 

обладнання невідкладно повідомляли представників поліції та складали 

відповідні заяви. 

За 2021 рік було зафіксовано 136 випадків викрадення ліфтового 

обладнання, а саме: 

розкрадання обладнання (котушка ЕМГ) – 70 од; 

крадіжка гальмівної котушки МП-201 – 44 од; 

розкрадання обладнання (підвісний кабель КПВЛ 18*0,75 99х2 м.п.) – 15 од; 

реле РВ-2 – 6 од; 

реле РВ-5 – 6 од; 

котушка РЕВ-818 – 4 од; 

котушка реле часу – 2 од; 

трансформатор – 4 од; 

кронштейн кріплення кабеля – 4 од; 

пульт ревізії – 1.        
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На всі випадки викрадення ліфтового обладнання були складені відповідні 

заяви в поліцію. Поліцією були відкриті відповідні провадження про скоєння 

злочину. 

 

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 по 

просп. Оболонському та вул. Скляренка. Контролюються 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 на 2021 рік заплановано заходів на загальну суму майже 

750 тис. грн (це власні кошти підприємств) для реконструкції діючого 

обладнання та впровадження маловідходних технологій, спрямованих на 

зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище з 

охорони атмосферного повітря та водних ресурсів. 
 

Стан водних ресурсів 
 

Більшість внутрішніх водойм району використовуються в рекреаційних 

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

вода, використовуються для водопостачання на питні, господарські та 

промислові потреби міста.  

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 24.05.2021 № 1145 «Про організацію літнього відпочинку та забезпечення 

безпеки населення на водних об’єктах міста Києва у 2021 році» у 

Оболонському районі визначено:  

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

відпочинок з купанням:  озеро «Вербне» (вул. Приозерна) та ставок 

«Горащиха» на р. Котурка у Пущі-Водиці (8-ма лінія); 



 
 

 

144 

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

У рамках підготовки до літнього сезону 2021 року виконано комплекс 

необхідних заходів з забезпечення належної екологічної, санітарної та 

протиепідеміологічної ситуації на водних об’єктах розташованих в 

Оболонському районі, а саме: 

санітарне утримання пляжів, зон відпочинку та технічних водойм; 

проведено три весняних тури дератизаційних заходів в межах 

прибережних захисних смуг технічних водойм, на пляжах та зонах відпочинку; 

комплекс протикліщових заходів, шляхом зрізання сухостою, кущів, покіс 

трави, зняття самосійної порослі та проведено акарицидну обробоку по 

епідпоказниках у межах прибережно захисних смуг, таких об’єктів як: пляж 

Пуща Водиця, зони відпочинку «Редьчина», «Верхня», «Наталка», «Міська», 

«Карачун» та у межах прибережно захисних смуг затоки «Верблюжої»; 

проведено комплекс з ларвіцидної обробки (комарі) на водних об’єктах в 

Оболонському районі; 

проведено комплекс послуг із знищення карантинних та адвентивних 

рослин із застосуванням хімічних чи біологічних методів і засобів на підставі 

отриманих листів від підприємств, установ чи організацій, що належать до 

сфери управління МОЗ, або скарг чи звернень громадян; 

проведено комплекс боніфікаційних заходів (протималярійних) протягом 

літнього сезону пляжів «Вербний» і «Пуща Водиця» та зон відпочинку 

«Верхня», «Наталка», «Біла», «Карачун», «Міська», «Редьчина». 

  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ЯРМАРКІВ У МЕЖАХ РАЙОНУ 

  

Ярмарки у 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 і інвалідів, яким важко громадським 

транспортом доїхати до ринку чи супермаркету. 

До участі у ярмарках залучаються безпосередні виробники продовольчої 

продукції, приватні суб’єкти господарювання, фермерські та 

сільськогосподарські господарства із різних регіонів України, що дає змогу 

забезпечити широкий асортимент овочів, фруктів, меду, м’яса та 
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м’ясопродуктів, молока та молочних виробів, риби, бакалійних товарів 

безпосередньо від товаровиробників.  

Ярмарки в Оболонському районі проводяться згідно з вимогами постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

 
 

 
 

 
 

Сільськогосподарський ярмарок, вул. Калнишевського, 1-5 
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Сільськогосподарський ярмарок, вул. Йорданська, 1-9 
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Продукція власного виробництва приватного підприємства «Ольховий», м. Київ 

 

 
Продукція власного виробництва Бузник В.М. (Київська область, Броварський район) 
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Приватна пасіка, Черкаська обл. 

 

За звітний період було проведено 36 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  

 

На виконання розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 24.06.2021 № 1449 «Про 

підготовку міського господарства до осінньо-зимового періоду 2021/2022 

років» та Оболонської районної вмісті Києві державної адміністрації від 

02.06.2021 № 250 «Про підготовку господарства Оболонського району до 

осінньо-зимового періоду 2021/2022 років» у Оболонському районі до 

експлуатації в зимовий період було підготовлено 970 споживачів, з них 849 

житлових будинків, 9 лікувальних закладів (з них 3 в оперативному управлінні 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації), 108 закладів освіти 

(в оперативному управлінні Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації), 1 об’єкт соціального захисту і 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. 

Відповідно до «Правил підготовки теплових господарств до 

опалювального періоду», в міжопалювальний період було розроблено та 

затверджено в установленому порядку робочі графіки з проведення 
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випробування теплових мереж на щільність та міцність, а за їх результатами 

проведені роботи з усунення виявлених порушень, згідно з укладеними 

договорами та у визначені терміни. 

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.  

Одночасно 4 інвестиційні будинки мають свої дахові газові котельні: 

просп. Оболонський, 26, вул. Автозаводська, 29-А, вул. Сім’ї Кульженків, 33, 

вул. Маршала Тимошенка, 21/19. 

Комплекс відпочинку «Пуща Водиця» також забезпечує підпорядкований 

житловий фонд теплопостачанням від окремо розташованої газової котельні, 

яку частково переобладнано на альтернативні види палива. 
  

№ 
Назва підприємства 

(балансоутримувач котельні) 
Адреса розташування котельні Примітки 

1 
Комплекс відпочинку «Пуща 

Водиця», ДУС 
вул. Вишгородська, 150 Газова котельня 

2 ОСББ «Яскравий 1» вул. Сім’ї Кульженків, 33 Дахова котельня 

3 ТОВ «Комфорт РЕЗІДЕНСІС» просп. Оболонський, 26 Дахова котельня 

4 ОСББ «Автозаводська 29-А» вул. Автозаводська, 29-А Дахова котельня 

5 ОСББ «Смарт Плаза Оболонь» 
вул. Маршала 

Тимошенка, 21/19 
Дахова котельня 

  

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). 

Усього в районі підготовлено до роботи в осіньо-зимовий період 2021-2022 

років (з отриманням актів готовності) –  849 житлових будинків. 

Отримано актів готовності на 599 житлових будинків, які обслуговуються  

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського 

району м. Києва» – (у тому числі 8 будинків, які перебувають на 

обслуговуванні КП «Спецжитлофонд») (100 %). 

Також підготовлено до прийняття теплоносія з отриманням актів 

готовності інші об’єкти: 

90 будинків ЖБК; 

19 будинків ОСББ  (на самообслуговуванні); 

11 відомчих житлових будинків; 

99 інвестиційних; 

11 гуртожитків;  

56 дошкільних закладів; 

52 школи; 

9 лікувальних установ; 

1 об’єкт соцзахисту; 

3 окремо розташовані заклади культури. 
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Розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації по всіх закладах та установах районного підпорядкування були 

затверджені плани заходів з підготовки до опалювального періоду 2021-2022 

років, виконання яких здійснено в повному обсязі. 

Опалювальний період розпочато відповідно до розпоряджень виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

30.09.2021 № 2092 «Про теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери» та від 

19.10.2021 № 2177 «Про початок опалювального періоду 2021/2022 років». 

Було підключено подачу теплоносія у 117 об’єктах соціальної сфери та 849 

житлових будинках, що складає 100 %. 

Не зважаючи на стале проходження опалювального періоду 2021-2022 

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

проводяться аварійно-відновлювальні роботи  з ліквідації пошкоджень, які 

виникають на зовнішніх та 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 (далі − КНП КДЦ) (вул. Тимошенка, 14) надає консультативну 

медичну допомогу 317828 особам, з них діти (0-18 років) – 57224 особи. 

Розгорнуто 35 ліжок денного стаціонару. 

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

району міста Києва (далі – КНП ЦПМСД № 1) (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 226795 мешканцям, з них 

діти  − 42584 особи. 

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

Оболонського району міста Києва (далі – КНП ЦПМСД № 2) (проспект 

Мінський, 8) 3 філії, в яких розташовано 8 амбулаторій загальної 

практики/сімейної медицини (4 з них  відокремлені). Надає первинну медичну 

допомогу  91033 мешканцям, з них діти  − 14640 осіб. 

Станом на 01.01.2022 в центрах працюють 364 лікаря (що менше на 31 

фізичну особу, ніж у 2020 році) та 411 медичних сестер (що менше на 44 

фізичні особи, ніж у 2020 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 01.01.2022 укладено 235955 декларації (74,1%). 
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Галузь «Охорона здоров’я» задіяна у таких 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. 

На виконання Міської цільової програми протидії захворюванню на 

туберкульоз, 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. 

Мешканцям району, з якими укладено декларацію, проведено 49590 

флюорографічних обстежень та виявлено 24 випадки захворювання на 

туберкульоз. 
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Проведено 496 обстежень мокротиння особам на виявлення туберкульозу 

та виявлено 4 (0,8%) позитивні випадки. 

З метою виконання Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-

інфекції на 2017-2021 роки здійснюється моніторинг тестування населення на 

ВІЛ-інфекцію (крім вагітних та донорів) методом імуноферментного аналізу та 

швидкими тестами. 

Станом на 01.01.2022 швидкими тестами на ВІЛ-інфекцію в КНП ЦПМСД 

та КНП КДЦ протестовано 3846 осіб, з них у 13 позитивний результат. 

Громадяни поставлені на облік в Центрі СНІДу та отримують антиретровірусну 

терапію в кабінеті інфекційних захворювань КНП КДЦ.  Станом на 01.01.2022 

отримують антиретровірусну терапію 235 осіб. 

Налагоджена тісна співпраця з Київським міським центром профілактики 

та боротьби зі СНІДом КНП «Київська міська клінічна лікарня № 5» 

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації).  

 У 2021 році продовжила свою дію Урядова програма «ДОСТУПНІ ЛІКИ», 

яка  працює для пацієнтів з захворюваннями серцево-судинної системи, 

бронхіальною астмою, цукровим діабетом ІІ типу. До списку ліків, які можна 

отримати за Програмою, включено 431 лікарський препарат.  

З 1 жовтня відшкодування вартості препаратів відбувається з Національної 

служби охорони здоров’я. Препарати виписуються і відпускаються за 

електронним рецептом, що дає можливість уникнути нераціонального 

призначення препаратів.  

Щодо виконання міської цільової програми «Здоров’я киян»: 

До п.1.4 В 2021 році 15 дітей перших двох років життя із малозабезпечених 

сімей забезпечено дитячим харчуванням на суму 187,6 тис. грн. 

Видано підгузки (35008 Дитячий підгузник) в кількості 44603 шт. на суму 

246,7 тис. грн; 

До п.5 Усі заклади охорони здоров’я, що віднесені до сфери управління 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, забезпечені 

комп’ютерною технікою та зареєстровані в електронній системі е-Health і в 

електронній системі охорони здоров’я на порталі Національної служби здоров’я 

(далі – НСЗУ) з отриманням відповідного доступу для роботи в цих системах. 

Окрім того, оплата праці медичним працівникам військово-лікарської 

комісії КНП КДЦ здійснюється відповідно до рішення Київської міської ради 

від 26.03.2020 року № 899/9069 «Про внесення змін до Міської цільової 

програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки». За 2021 рік виплачено                 

2006,4 тис. грн.  

Було здійснено оплату праці працівників, що надають допомогу дітям та 

дорослим з вадами слуху та мовлення у сумі 407,1 тис грн.  

Також, в рамках програми, безповоротної фінансової допомоги за травень 

2021 року медичним працівникам комунальних некомерційних підприємств, які 

надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу медичним працівникам 
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КНП «Консультативно – діагностичний центр» Оболонського району м. Києва 

виплачено зазначену доплату на загальну суму 25294,1 тис. грн. 

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

роки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення дає змогу 

отримати доступ до медичної допомоги.  

Керівниками КНП ЦПМСД № 1, КНП ЦПМСД № 2 та КНП КДЦ 

проведено обстеження доступності будівель закладів охорони здоров’я для осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Отримані експертні 

висновки, скановані копії яких були надані до Національної служби здоров’я 

України та до Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 Закладами охорони здоров’я отримано висновки про відповідність 

будівель вимогам державним стандартам та висновки про доступність будівель. 

Комунальним некомерційним  підприємством «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» Оболонського району м. Києва проведено 

«Капітальний ремонт з облаштування безбар’єрного середовища для 

доступності маломобільних груп населення в рамках «Безбар’єрне середовище» 

за рахунок коштів спеціальному фонду фінансування (бюджет розвитку) на 

загальну суму 2163,4 тис. грн. 

Входи в медичні заклади облаштовані пандусами. Наявна візуальна 

інформація про розташування місць та послуг для інвалідів. Організовано 

надання медичних послуг громадянам з вадами слуху та мови. В КНП КДЦ 

встановлено ліфти з голосовим супроводженням. 

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. 

За програмою медичних гарантій, згідно з укладеними договорами з НСЗУ, 

КНП КДЦ надає наступні види вторинної медичної допомоги: профілактика, 

діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних 

умовах; стоматологічна допомога дорослим та дітям; ведення вагітності в 

амбулаторних умовах; мамографія; гістероскопія; езофагогастродуоденоскопія; 

цистоскопія; діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту 

людини (та підозрою на ВІЛ); медична реабілітація немовлят, які народились 

передчасно та/або хворими упродовж перших трьох років життя; медична 

реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового 
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апарату; медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням 

нервової системи.  

У 2021 році оновлено та осучаснено матеріально-технічну базу КНП КДЦ 

за рахунок оприбуткування медичного та побутового обладнання за рахунок 

коштів НСЗУ на суму 1431,0 тис. грн. 

У 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 

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. 

У 2021 році проведено щеплень:  

проти кору – 5444 дітям, з них у віці 1 року − 1732 дітям; 

проти дифтерії та правця – 11014 дітям, 8597 дорослим; 

проти туберкульозу (БЦЖ) – у віці до 1 року – 367 дітям, у віці старше 1 

року  – 147 дітям. 

Відмов у проведенні щеплень не було. 

У зв’язку з високою захворюваністю населення на гостру респіраторну 

хворобу СОVID-19, спричинену коронавірусом SARS-СоV-2, на виконання 

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.12.2020 № 3018 «Про 

затвердження Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, і 

проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію СОVID-19 в Україні у 

2021-2022 роках», з метою удосконалення організації порядку проведення 

щеплень у визначених наказом цільових групах, зкоординовано роботу 

мобільних виїзних бригад з імунізації КНП КДЦ  та  КНП ЦПМСД з цільовими 

групами. У районі організовано роботу 16 мобільних бригад. Проведено 

навчання  по роботі з вакцинами 33 лікарів та 63 медичних сестер. 

Додатково відкрито мінівакцинальний центр на вулиці Маршала 

Тимошенка, 14, в амбулаторних медичних закладах відкрито та працюють 9 

вакцинальних пунктів та 5 пунктів щеплень у торгово-розважальних центрах  

району. Станом на 01.01.2022 проведено 228585 вакцинацій громадян. 
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Пункт вакцинації 
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З метою створення сучасного, відкритого простору у дитячій поліклініці 

№3 Оболонського району м. Києва шляхом облаштування кімнат сучасними, 

безпечними ігровими елементами для всебічного розвитку та дозвілля дітей 

після вакцинації під доглядом батьків та лікарів, були розраховані відповідні 

кошти на ремонт та облаштування. Заклад здобув перемогу у «Громадському 

бюджеті 2021» №1137 «Сучасний простір для матері і дитини в дитячій 

поліклініці №3 Оболонського району м. Києва» в будівлі за адресою: вулиця 

Вишгородська, 54-А . 

 

 

Дитяча кімната 
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Кімната матері та дитини 

 

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)
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На фінансування галузі «Культура і мистецтво» кошторисом на 2021 рік  

були передбачені кошти у сумі – 116813,97 тис. грн.  

Касові видатки за 2021 рік склали –104490,8 тис. грн. 

Робота 11 бібліотек Централізованої бібліотечної системи (ЦБС) 

Оболонського району міста Києва у 2021 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. 

Кількість нових інтернет-користувачів  у 2021 році склала – 3584 особи, 

переглянуто –  58611 сайтів, кількість відвідувань  – 13521. 

Портал ЦБС http://ocls.kyivlibs.org.ua відвідало – 4013 нових користувачів, 

125423 відвідувачі здійснили 341691 перегляд із 139728 хостів, що в 

середньому становить 3,7 перегляди на одного користувача. 

На порталі Централізованої бібліотечної системи Оболонського району 

міста Києва відвідувачі мали змогу користуватися електронним каталогом. 

Електронні бази даних містять 209318 записів, з яких 116810 записів в 

електронному каталозі. 

У 2021 році по Централізованій бібліотечній системі Оболонського району 

міста Києва обслуговано 52234 читача, з них – 29617 дітей. Книговидача склала 

1130932 примірники, в бібліотеках для дітей – 164426. 

Книжковий фонд складає 333596 примірників. Бібліотечні фонди 

поповнюються за рахунок централізованого комплектування та за рахунок 

подарованих книг. У 2021 році придбано книг на загальну суму 474,18 тис. грн. 
 

        
                        

У бібліотеках району проводилися різноманітні масові заходи, майстер-

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

зустрічі, читацькі марафони, краєзнавчі години.  

У публічній бібліотеці ім. Анни Ахматової  започатковано новий проєкт 

«Літературна онлайн-візитівка» із циклу «Сучасні українські письменники».   

Відбулися такі онлайн-візитівки: письменниці Тетяни Цой про свою 

дебютну дилогію «Мені байдуже, що люди скажуть» від видавництва «Білка»; 

http://ocls.kyivlibs.org.ua/
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письменниці Ірини Власенко, Юлії Смаль, Марини Смагіної про свої книги, 

Олени Богатиренко про її перший роман «Не моя Мія».  
 

03 червня 2021 року у публічній бібліотеці ім. Анни Ахматової  відбулася 

творча зустріч з письменницею Мілою Іванцовою та презентація її нового 

роману про Революцію Гідності «Намальовані люди». На зустріч із читачами 

завітала і видавчиня Ірина Білоцерковська. 
 

 
 

  
 

19 лютого у Світлиці Української Гідності, у Центральній районній 

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

відбувся День пам’яті «Їм у віках судилося безсмертя». Протягом дня 

відвідувачі мали можливість ознайомитися із бойовими артефактами, які 

експонуються у Світлиці Української Гідності, ознайомитися із книжковою 

виставкою, присвяченою цим трагічним подіям нашої країни. 
 

 

http://ocls.kyivlibs.org.ua/lib-heroiv-nebesnoi-sotni-dlia-ditei/1229-den-pamiati-zarady-maibutnoho
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Протягом березня у виставковому залі галереї «Оболонь – арт»                      

(просп. Героїв Сталінграда, 51-Б) відбулася персональна виставка картин юної, 

талановитої художниці Анастасії Журавльової. Анастасія є переможцем 

багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів у Франції, Китаї, Фінляндії, 

Польщі, Японії, Туреччині та інші. Одна з найважливіших її перемог – це 

перемога в Парижі, де вона отримала Гран - Прі за участь в конкурсі «Діти 

проти війни». Вона є ілюстратором багатьох книг, які перекладалися грецькою 

та англійською мовами.  
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Великий інтерес викликав бібліофест «Читати модно: будь у тренді!»,  

який пройшов у рамках святкування Дня столиці та Дня Києва біля 

Центральної районної бібліотеки імені Героїв Небесної Сотні для дітей та був 

спрямований на  популяризацію читання серед  різних верств  населення. 
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16 червня 2021 року Оболонський район м. Києва гостинно прийняв  

делегацію Головного управління культури і туризму міста Баку при 

Міністерстві культури Азербайджанської Республіки на чолі з начальником – 

Меліковим Джаліл Бахрам огли, яка перебувала з робочим візитом у Києві.  

Зустріч відбулася у публічній бібліотеці Оболонського району,                        

яка носить ім’я азербайджанського письменника Самеда Вургуна                            

(вул. О. Архипенка, 3).  

На знак дружніх братніх відносин між містами Києвом та Баку начальники 

галузей «культури» Ліана Розмаїта та Джаліл Бахрам огли посадили дерево 

дружби – каштан, яке стане символом співпраці, буде рости і розвиватися, як і 

дружні відносини між двома країнами.  
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Багато цікавих заходів у бібліотеках району відбулося до Новорічно-

різдвяних свят, а саме: 

святкові забави для дітей «Ой, весела в нас зима, веселішої нема!» в 

бібліотеці імені Героїв Небесної Сотні для дітей;  

 
 

 
 

святковий квест «Новорічні дива та пригоди» у бібліотеці № 120 для дітей:  

   

http://ocls.kyivlibs.org.ua/lib-heroiv-nebesnoi-sotni-dlia-ditei/2017-sviatkovi-zabavy-oi-vesela-v-nas-zyma-veselishoi-nema
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На час карантину бібліотеки району деякий час працювали в онлайн 

режимі. Віртуальні виставки, мандрівки, виставки-інсталяції, презентації  в 

PowerPoint та ProShow Producer, обслуговування користувачів відбувалося за 

попереднім записом через портал Централізованої бібліотечної системи чи по 

телефону на видачу книг.  

            

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  

освіти. Про це свідчить активна участь та перемоги учнів у міських, 

всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, виставках, серед яких: 

«Об’єднаймося, брати мої», «Зоряна брама», «Золота амфора», «Зоряні мости»,  

«Соняшник», «Україна єдина», «Талановиті діти України», «Сузір’я Україна-

Європа», «SOLOVIOV ART», «Під небом єдиним» та інші. 
    

Хор учнів старших класів «Зорі Оболоні» Дитячої школи мистецтв № 5,  

художній керівник – Жанна Маховська, здобув Супер Гран-Прі на 

міжнародному конкурсі «Мамина гордість» та Гран-Прі на всеукраїнському 

конкурсі «На крилах весни».  

 

 
 

Знаковою подією у житті Дитячої школи мистецтв № 5 стало відкриття 

виставки «Пори року. Four seasons» у виставкових залах «Хлібні» 

Національного заповідника «Софія Київська». Експозицію виставки склали 40 

робіт, створені учнями художнього відділення школи під керівництвом 
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викладачів і творчих наставників Юліїї Підкурганної, Маріїї Одненко- 

Цигульової, Олександри Діденко та Оксани Харченко-Сологуб. 

Виставка стала квінтесенцією дитячих фантазій та роздумів, в якій мовою 

батику, з використанням алегоричних та казкових образів автори передали 

неповторність весни, літа, осені, зими.  
 

 
 

  
 

16 березня 2021 року в артпросторі Дитячої школи мистецтв № 5 відбулася 

довгоочікувана презентація виставки Марії Пилипенко «Пошук», студентки 

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, випускниці 

школи.  

«Картини живуть своїм власним життям, народженим душею художника» 

(Вінсент Ван Гог). Виставка, яка руйнує стереотипи про учнівські роботи, яка 

вражає своїм масштабом, професіоналізмом, сучасністю, глибиною, розмаїттям 

технік і тем. Важко уявити, що це тільки частина робіт, створених Марією за 

три останні роки навчання у школі під керівництвом викладача і творчого 

наставника Юлії Підкурганної.  
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Учні художнього відділення Дитячої школи мистецтв № 5 отримали 

відзнаки та перемогу у Міжнародному конкурсі (онлайн) “SMALL 

MONTMARTRE OF BITOLA 2021” (Македония 2021 р.). Команда школи                     

(28 учнів) виборола головну нагороду конкурсу “GOLDEN BRUSH” (Золотий 

пензель) за кращу колекцію, а також “GOLD PALETTE” (Золоту палітру) та                        

3 відзнаки. У конкурсі брали участь 14000 учасників із 33 країн.  
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Із 27 травня по 03 червня 2021 року було організовано та проведено 

масштабний соціально-мистецький проєкт «CRESHENDO ART FORUM 2021», 

який охопив близько 6 000 викладачів та учнів мистецьких шкіл України. 

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), Державний науково-методичний центр змісту 

культурно-мистецької освіти та Дитяча музична школа № 39 Оболонського 

району м. Києва.  

У рамках проведення проєкту відбулися ІІ Всеукраїнська учнівська  

онлайн-конференції «ARS LONGA» та ІІ Міжнародний онлайн-семінар 

«Початкова мистецька освіта сьогодення: світовий досвід», авторкою яких 

виступила завідувачка теоретичним відділом Дитячої музичної школи № 39 – 

Олена Садівнича.  

Захід проходив в онлайн та офлайн режимі з метою розвитку 

інтелектуальних і комунікативних здібностей учнів, зокрема і для учнів з 

особливими освітніми потребами.  
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01 червня 2021 року у Міжнародний день захисту дітей парк «Пуща-Водиця», 

улюблене місце відпочинку киян, перетворився на артпростір для юних 

художників. Майже 100 учнів мистецьких шкіл та творчих репортерів міста 

Києва взяли участь у артпікніку, що відбувся в рамках проєкту «CRESCENDO 

ART FORUM-2021». Одні під час воркшопу створювали спільний комікс за 

мотивами ІІ Всеукраїнської учнівської конференції «ARS LONGA», інші 

надихалися неймовірними пейзажами на пленері «Музика природи».   
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Із 25 вересня по 03 жовтня 2021 року відбулася ІІІ Всеукраїнська учнівська 

конференція «Мистецтво без меж: шлях до науки» у рамках ХХХІІ 

Міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест-2021».  

У рамках проведення конференції  на території Дитячої музичної школи № 39 

(вул. Федора Максименка, 18) відбулася еко-мистецька акція за участю 

провідних митців сучасності: Миколи Лисенка, Олександра Козаренка, Ігоря 

Стецюка, Володимира Войта, Романа Коляди, Івана Небесного, Євгена 

Лавренчука та учнів і викладачів мистецьких шкіл України, під час якої всі 

учасники акції висадили дерева біля будівлі школи. 

Також у рамках ІІІ Всеукраїнської учнівської конференції відбувся концерт 

Олександра Козаренка – видатного піаніста, заслуженого діяча мистецтв 
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України, доктора мистецтвознавства, номінанта на Національну Шевченківську 

премію в галузі фортепіанної музики.  
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6 учнів мистецьких шкіл Оболонського району м. Києва отримали творчі 

стипендії Київського міського голови, які щорічно до Міжнародного дня 

захисту дітей вручаються талановитим дітям, учням мистецьких шкіл міста 

Києва, лауреатам міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Серед 

нагороджених: Козирєва Анастасія та Дойна Анна – учениці Дитячої школи 

мистецтв № 5, Сандирєва Діана – учениця Дитячої художньої школи № 3, 

Руднєва Анна – учениця Дитячої музичної школи № 36, Шкляр Ольга – 

учениця Дитячої музичної школи № 37, Терещенко Тарас – учень Дитячої 

музичної школи № 39. 

Під час карантину мистецькі школи району певний період працювали у 

дистанційному режимі роботи із застосуванням новітніх інформаційних технологій.   
 

Одним із напрямків 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.  

З нагоди святкування Дня столиці та Дня Києва у парку «Наталка» протягом 

травня–червня 2021 року проходили концерти творчих колективів міста Києва 

у рамках культурно-мистецької акції «Митці  столиці – киянам».                                            

      
 



 
 

 

172 

 
                     
 

На високому організаційному та мистецькому рівні були проведені районні 

заходи:   

церемонія урочистого підняття Державного Прапора України та відзначення 

31-ї річниці Незалежності України на майданчику біля Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації (вул. Маршала Тимошенка, 16); 
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урочистий захід з нагоди Дня захисника і захисниць України  біля 

пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам (вул. О. Архипенка, 7/5); 
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загальнорайонне свято засвічення новорічної ялинки «На щастя, на добро, 

на Новий рік» на майданчику біля Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації (вул. Маршала Тимошенка, 16).  
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У  2021 році у КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» відбувся показ 48 

кінофільмів,  продемонстровано 932 кіносеанси, проведено 55 тематичних 

заходів, відвідуваність склала 8120 глядачів.  
 

  Створення оновлених, сучасних інтер’єрів, модернізація приміщень та 

збільшення технічних можливостей закладів культури, розширення програм 

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

життя та розвивають популярність публічних бібліотек та мистецьких шкіл 

Оболонського району.  

Протягом 2021 року для поліпшення матеріально-технічної бази закладів 

культури Оболонського району м. Києва придбано комп’ютерну техніку на 

суму 184,2 тис. грн; меблі, банкетки для фортепіано на суму 21,5 тис. грн; 

поліграфічну продукцію для бібліотек на суму 35,0 тис. грн. 
 

Згідно з Програмою вирішення депутатами Київської міської ради 

соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та 

доручень виборців на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської 

ради від 14.12.2020 № 10/10, за сприяння депутата Київської міської ради 

Ярини Ар’євої придбано  бібліотечні меблі та 5 моноблоків для бібліотеки імені 

Самеда Вургуна (вул. Олександра Архипнка, 3), 6 кондиціонерів для бібліотек 

району та 2 кондиціонери для Дитячої музичної школи № 39 (вул. Федора 

Максименка, 18) на загальну суму 352,81 тис. грн, 70 стільців з пюпітром для 

оновленої концертної зали Дитячої музичної школи № 39 на загальну суму 

101,99 тис. грн та 10 комплектів пластикових меблів на загальну суму 22,0 тис. грн.  
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За сприяння депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина 

придбано комп’ютерні столи, стільці, проєктор, ноутбук, дитячі столи для 

бібліотеки ім. Олени Пчілки для дітей (вул. Олександра Архипенка, 3) на 

загальну суму 77,5 тис. грн та відеокамеру для Дитячої музичної школи № 37                                    

(просп. Оболонський, 2-Б) на загальну суму 17,5 тис. грн.  
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Корейський Благодійний Фонд «Любов для світу» за фінансової 

підтримки корейської компанії «POSCO International» та за участі Посольства 

Республіки Корея в Україні подарували 11 бібліотекам Оболонського району               

40 нових і потужних комп’ютерних систем, 40 офісних столів і крісел та                              

8 багатофункціональних пристроїв на загальну суму 1429,08 тис. грн.                    

Урочиста церемонія вручення комп’ютерної техніки відбулася                                

12 листопада 2021 року у приміщенні Центральної публічної районної 

бібліотеки ім. О.С.Пушкіна, в якій брали участь представники Благодійного 

фонду «Любов для світу» на чолі із паном Кім Мінхо, представники корейської 

компанії «POSCO International» в особі директора Пак Сангмін і консула 

 Республіки Корея в Україні пана Соон Кичу, а також голова Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації Кирило Фесик, начальник 

відділу культури Ліана Розмаїта, директор Централізованої бібліотечної 

системи Оболонського району м. Києва Олена Львович.   
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У 2021 році Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва 

на 2021-2023 роки на продовження капітального ремонту Дитячої музичної 

школи № 39 передбачено кошти у сумі 2780,0 тис. грн. Протягом 2021 року 

проведено капітальний ремонт Дитячої музичної школи № 39, зокрема: 

капітальний ремонт покрівлі першого корпусу; капітальний ремонт 

приміщення, санвузлів та фасаду (цоколю) другого корпусу. Всього освоєно 

коштів на загальну суму 2677,12 тис. грн.  

До ремонту 
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Після ремонту  

 

 

До ремонту 

   



 
 

 

181 

Після ремонту 

  

До ремонту 

       

Після ремонту   
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Протягом 2021 року 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.  

На території Оболонського району міста Києва знаходяться 23 об’єкти 

культурної спадщини, внесені до Інформаційного зведеного переліку об’єктів 

культурної спадщини Департаменту охорони культурної спадщини 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації).  

У 2021 році встановлено дві меморіальні дошки загиблим учасникам АТО, 

ООС – Бєлошицькому Ігорю Анатолійовичу та Добрянському Леоніду 

Цезаровичу. Всього в Оболонському районі міста Києва встановлено 12 

меморіальних дощок загиблим Героям. 
 

В Оболонському районі приділяється велика увага розвитку 

інфраструктури туризму, зокрема розвитку рекреаційних зон, призначених для 

масового відпочинку киян та гостей міста.  

Парк відпочинку «Наталка» є «золотим» стандартом усіх парків столиці, 

адже він став зеленою зоною європейського рівня з облаштованою територією, 

з якісними велодоріжками, сучасним освітленням та інфраструктурою.                          

Це сучасне, комфортне місце для відпочинку та дозвілля киян та гостей міста. 

Тут передбачені зони для активного та спокійного відпочинку, це прекрасне 

місце для сімейного дозвілля.  
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Парк культури та відпочинку «Пуща-Водиця» теж є улюбленим місцем 

відпочинку киян та гостей міста, адже розташований він у мальовничому 

куточку Оболонського району Пуща-Водиці. У парку облаштовано сучасну 

спортивну зону воркаут, сучасні паркові доріжки. Чисте повітря, дубово-

соснові ліси, паркове озеро манять киян до мальовничої місцевості Пуща-

Водиці.  
 

 
          

Туристичний маршрут у Пуща-Водицю трамвай-кафе є одним із 

найдовших і наймальовничіших у Києві, на якому можна здійснити незабутню 

романтичну подорож за філіжанкою кави.  
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На сайті Централізованої бібліотечної системи Оболонського району                  
м. Києва підготовлено та висвітлено 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».  

 

 
 

 
 

Мальовничий куточок нашої столиці – Оболонська набережна, парк 

«Наталка», сквер «Сад каменів» внесені до переліку носіїв туристичної 

інформації в місті Києві та є перлиною Оболонського району, улюбленим 

місцем відпочинку киян та гостей міста і достойно доповнюють туристичні 

об’єкти міста.  
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ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА. СТАН ІНФОРМУВАННЯ МЕШКАНЦІВ 

РАЙОНУ СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

Інформаційна відкритість органів державної влади є запорукою здійснення 

ефективної державної політики, можливості громадськості контролювати 

діяльність владних інституцій. Однією з умов підтримки позитивного іміджу 

держави для власних громадян є виконання чітких і прозорих процедур надання 

інформації про свою діяльність і залучення громадськості до формування 

державної політики та до оцінювання якості її реалізації. Кожен громадянин 

демократичної держави має право на отримання повної, достовірної та 

всебічної інформації про функціонування влади, про її плани та можливі 

напрями дій. 

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. 
 

 
 

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».  
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Протягом 2021 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 

2021-2023 роки, Міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт 

столиці на 2019-2021 рр.», Міської цільової програми «Турбота. Назустріч 

киянам» на 2019-2021 роки, Міської цільової програми «Соціальне 

партнерство» на 2019-2021 роки, Міської цільової програми «Охорона та 

збереження культурної спадщини міста Києва» на 2019-2021 роки, Міської 

цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця» на 2019-2021 рр., Міської цільової 

комплексної програми «Профілактики та протидії злочинності в місті Києві 

«Безпечна столиця» на 2019-2021 роки, Комплексної міської цільової програми 

«Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку» на                    

2019-2022 рр., Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» на 

2018-2021 роки, 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.», Міської 

цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в 

м.Києві до 2022 року 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», «Доступ до публічної інформації», 

«Реалізація проєктів Громадського бюджету», «Корисна інформація», «Довідник», 

«Запобігання та протидія домашньому насильству», «Протидія торгівлі людьми», 

«Статистика», «Бюджет», «Структура», «Розпорядження», «Регламент», «Вакансії», 

«Виконання ЗУ «Про очищення влади», «Громадська рада», «ОСН», «ОСББ» тощо, 

які регулярно наповнюються відповідними матеріалами. Висвітлюються на сайті 

звіти про роботу структурних підрозділів Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації, та інформація, яка розглядається під час нарад та 

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

політики у різних сферах та участі у прийнятті рішень районного значення, на 

сайті Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації створено 

розділ «Консультації», який дозволяє отримати інформацію про проведення 

громадських обговорень, брати у 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.  

 
 

На сайті постійно з’являються нові рубрики, банери, розділи, аби донести 

актуальну та необхідну інформацію до мешканців району. Протягом 2021 року 

в розділі «Новини» було розміщено майже 3300 новин.  
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Ще одним дієвим засобом доведення інформації до широкого кола осіб є 

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

мешканцями та оперативно реагувати та надавати інформацію з актуальних та 

проблемних питань життєдіяльності району. На сторінці Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації постійно розміщуються матеріали про 

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

 
Жителі району активно 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 слова подяки.  

Комунікація з громадою – запорука успіху влади. 15 червня 2021 року 

відбулась презентація громадського простору «Vcentri hub». Приміщення 

умовно розділене на декілька зон: кімната для переговорів, зал на 100 осіб, 

приміщення, де можна залишити малюків, поки батьки вирішуватимуть 

суспільні проблеми, коворкінг-зона, кімната для роботи Громадської ради 

району. Хаб оснащений усім обладнанням, необхідним для проведення різного 

роду заходів: проєктор та екрани, мережа Wi-Fi, сучасна система клімат-

контролю. Це місце створено для того, щоб влада та громада спільно знаходили 

шляхи для розвитку столиці та району. 
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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. 

12 липня 2021 року, за участю представників інститутів громадянського 

суспільства, відбулись установчі збори щодо обрання нового складу 

Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2021-2023 роки. Із 123 делегатів, які були включені 

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

у голосуванні 106 осіб. Шляхом рейтингового голосування учасники зборів 

обрали новий склад Громадської ради у складі 35 осіб.  

За пропозиціями Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації та структурних підрозділів Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації затверджено Орієнтовний план 

консультацій з громадськістю на 2022 рік.  

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. 

 


