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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Деснянський район – наймолодший з десяти районів міста Києва. За 

тридцять  років існування колишній Ватутінський, а тепер Деснянський район 

став одним з найбільших у місті, який займає загальну площу 148 кв.км – це 

18% від території м. Києва  

Сьогодні – Деснянський район один із районів з найбільшою чисельністю 

населенням серед районів столиці, яка становить понад 369 тисяч. 

На даний час на території Деснянського району розташовано                  

777 житлових будинків різних форм власності, з них: 536 – житлові будинки 

комунальної власності.  

До промислового комплексу району входять  29 підприємств. 

На території Деснянського району функціонують 275 стаціонарних 

магазинів, 19 ринків та ринкових майданчиків, 673 підприємства побутового 

обслуговування, 267 закладів ресторанного господарства. 

У Деснянському районі функціонують 127 закладів освіти. 

На території Деснянського району розташовані 18 закладів культури 

різних форм підпорядкування.  

На території Деснянського району працюють 5 закладів охорони 

здоров’я, віднесених до сфери управління Деснянської райдержадміністрації та 

31 амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, з них 7 відокремлених. 

Проводиться реконструкція 2 амбулаторій за адресами: вул. Будищанська, 3 та 

вул. Бикова 7.   

У Деснянському районі велику увагу приділяють розвитку спорту. До 

послуг мешканців району – 519 спортивних об’єктів.  

Загальна площа земельних ділянок на балансовому утриманні КП «УЗН» 

Деснянського району, зайнятих під зелені насадження становить 1139,3 га. На 

території району розташовано 12 парків, 30 скверів, 3 бульвари, 10 озеленених 

територій тощо. 

Гордістю нашого району є  найдовша в Україні алея сакур у парку 

«Кіото» (978,45 метрів), яку занесено до «Книги рекордів України».  

 На балансовому утримуванні комунального підприємства «Шляхово-

експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та 

споруд на них Деснянського району» знаходиться понад 115,1 км  доріг 

загального значення та 179,2 км тротуарів; 6 магістральних вулиць 

загальноміського значення, 25 магістральних вулиць районного значення та     

70 вулиць місцевого значення. 

Також на території району знаходяться Банкнотно-монетний двір 

України, кіностудія “Film.ua”, яку називають “українським Голлівудом”, Свято-

Троїцький собор, Київський національний торговельно-економічний 

університет, гімназія “Києво-Могилянський колегіум”, Українська академія 

танцю ім. Сержа Лифаря тощо. 
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ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
 

Для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів 

бюджету міста Києва в Деснянському районі, головним розпорядником коштів  

визначено Деснянську районну в місті Києві державну адміністрацію. 

Рішенням сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет 

міста Києва на 2018 рік» зведений бюджет Деснянського району в складі 

бюджету міста Києва був затверджений в сумі  1 753,5 млн.грн, в тому числі  

видатки  загального  фонду  1 485,2 млн.грн, видатки  спеціального фонду  

268,3 млн.грн.  

Протягом року рішеннями сесії Київської міської ради видатки зведеного 

бюджету були збільшені на 158,4 млн.грн, зокрема,  видатки загального фонду  

були збільшені на  60,3 млн.грн, видатки спеціального фонду на 98,1 млн.грн. 

Уточнений бюджет видатків загального фонду  склав 1 545,5 млн.грн.  

Збільшення видаткової частини загального фонду бюджету в 2018 році 

обумовлено в основному збільшенням видатків на оплату праці, інших видатків 

на поточне утримання  установ. Уточнений бюджет видатків спеціального 

фонду склав 366,4 млн.грн. 

Загальний фонд Спеціальний фонд

ВСЬОГО

1 753,5
млн. грн

1 485,2

ВСЬОГО

1 911,9
млн. грн

366,4

1 545,5

268,3 

+ 60,3

+ 98,1 

+ 158,4

Слайд 1

 

 Традиційно  більшість видатків бюджету були спрямовані  на соціально - 

культурну сферу (освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура 

та мистецтво, фізична культура і спорт, молодіжна політика).  

 Виконання видаткової частини загального фонду бюджету Деснянського 

району в складі бюджету міста Києва за 2018 рік склало 1 522,9 млн.грн, або 

98,5% до уточненого плану, тобто взяті зобов’язання по видатках загального 

фонду виконані в повному обсязі,  за виключенням економії, що склалася  

протягом року після проведення електронних закупівель та економії за рахунок 

заощадження енергоресурсів.  
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У першочерговому порядку були профінансовані видатки на захищені 

статті витрат, виконання по яких склало  1 363,3 млн.грн, або 89,5% всіх 

видатків загального фонду, з них:  

o заробітна плата з нарахуваннями     –  1 173,8 млн.грн.         

o        оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії    – 134,9 млн.грн. 

o харчування  – 53,9 млн.грн.  

o медикаменти   –  0,7 млн.грн. 

В  2018 році забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату 

заробітної плати працівникам бюджетної сфери та в  повному обсязі проведені 

розрахунки за спожиті тепло-енергоносії бюджетними установами. 

 

Інші статті 

видатків –

159,6 млн.грн 

в т.ч.: 

Захищені статті 

видатків –

1 363,3 млн.грн 

в т.ч.:

Енергоносії

134,9 млн.грн  

Заробітна плата з 

нарахуваннями

1 173,8 млн.грн  

Харчування

53,9 млн.грн  

Медикаменти 

0,7 млн.грн

Слайд 2

Житлово-комунальне 

господарство –39,9 млн.грн

Галузі соціально-культурної 

сфери – 115,5 млн.грн

МЦП «Турбота. Назустріч 

киянам» та

МЦП «Соціальне 

партнерство» – 4,2 млн.грн

Всього видатки за 

2018 рік

1 522,9 млн.грн

 

 

Виконання по іншим статтям видатків склало 159,6 млн.грн, зокрема 

видатки  на утримання  установ соціально-культурної сфери  115,5 млн.грн,  

видатки на комунальне господарство  39,9 млн.грн, міські цільові програми 

«Турбота. Назустріч киянам»  та «Соціальне партнерство» 4,2 млн.грн. 

Слід зазначити, що в 2018 році в зв’язку з впровадженням медичної 

реформи видатки на охорону здоров’я бюджету Деснянського району  не 

передбачалися, тому  порівняння з попереднім звітним періодом буде 

проведено в співставних умовах.  

 Виконання  видатків загального фонду бюджету Деснянського району за 

2018 рік в порівнянні з попереднім звітним періодом збільшилося  на 205,8 

млн.грн  або ріст складає 115,6%.  
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Найбільшу питому вагу в виконанні видатків загального фонду бюджету 

за  2018рік  серед бюджетних установ займає  галузь «Освіта», на яку 

спрямовано 1 340,5 млн.грн або 88,0% усіх видатків. На утримання  установ і 

заходів культури, державного управління, соціального захисту і соціального 

забезпечення, установ фізичної культури та спорту, молодіжної політики 

використано кошти в сумі 142,5 млн.грн  або 9,4%. Видатки на  комунальне 

господарство використані в сумі 39,9 млн. грн. (2,6%)  Виконання видатків по 

галузям наведено на слайді. 

1 317,1 1 522,9
+ 205,8 млн.грнмлн. грн млн. грн

2017 рік 2018 рік
115,6%

Слайд 3

1 104,4

73,7

85,4

25,9
15,8

11,9

Освіта 1 104,4 

млн.грн                 

Державне управління                                                

73,7 млн.грн

Житлово-комунальне 

господарство                        

85,4 млн.грн

Молодіжна політика 

та соціальний захист                          

25,9 млн.грн

Фізична культура і 

спорт                                        

15,8 млн.грн

Культура і мистецтво 

11,9 млн.грн

1 340,5

81,4

39,9

28,9
18,6

13,6

Освіта 1340,5 млн.грн

Державне управління                                                 

81,4 млн.грн

Житлово-комунальне 

господарство                                                     

39,9 млн.грн

Молодіжна політика та 

соціальний захист                     

28,9 млн.грн

Фізична культура і спорт                                       

18,6 млн.грн

Культура і мистецтво               

13,6 млн.грн

 

 

По видатках спеціального фонду бюджету (з врахуванням власних 

надходжень) уточнений річний план на 2018 рік складав 366,3 млн.грн, в тому 

числі бюджет  розвитку  301,1 млн.грн,  зокрема,  придбання обладнання та 

техніки  39,1 млн.грн,  капітальні ремонти та будівництво 262, 0млн.грн. 

 Виконання   видатків спеціального фонду бюджету за 2018 рік  в цілому 

складає  367,6 млн.грн, в тому числі  видатки  розвитку виконані в сумі  290,6 

млн.грн,  цільові  фонди  5,5 млн.грн,   власні надходженнях бюджетних 

установ 71,5 млн.грн.  Бюджет розвитку з врахуванням видатків на громадські 

бюджети  виконано в сумі  282,7 млн.грн.    
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Видатки розвитку 290,6 млн.грн. в т.ч.:

 бюджет розвитку – 282,7 млн.грн

 грошова компенсація за отримання житла 

воїнам АТО – 7,9 млн.грн

Власні надходження бюджетних 

установ та інші джерела власних 

надходжень – 71,5 млн.грн

ВСЬОГО

367,6
млн.грн

Слайд 4

Цільові фонди – 5,5 млн.грн

 

Порівняно з виконанням видатків фонду розвитку в 2017 році, в звітному 

періоді освоєно коштів на 74,2 млн.грн.  більше, або темп росту склав 35,6%.      

По придбанню обладнання та техніки  виконання в  цілому по району становить 

36,5 млн.грн.  Кошти заплановані в бюджеті освоєні в повному обсязі, окрім 

субвенції  з Державного бюджету  в сумі 2,3 млн.грн, яка була уточнена                 

28 грудня 2018 року. Кошти згаданої субвенції будуть використані в 2019 році. 

 Видатки на проведення капітальних ремонтів та капітальних вкладень  

освоєні  в  сумі 246,2 млн.грн,  (в тому числі громадські бюджети  -  11,9 

млн.грн),  що на 73,7 млн.грн більше   ніж у 2017 році.   По капітальних 

ремонтах та будівництву річний план виконано на  94,0%. Залишок  коштів 

склався за рахунок економії при проведенні процедур публічних закупівель та 

субвенції з Державного бюджету, яка надійшла в останніх числах грудня.  

6

Придбання обладнання 

36,0 млн. грн.

Капітальні ремонти  144,2 млн.грн.

Капітальні вкладення 28,3 млн.грн.

172,5 млн.грн.

Придбання обладнання 

36,5 млн. грн.

Капітальні ремонти  195,2 млн.грн.

Капітальні вкладення  51,0млн. грн.

208,5 млн. грн.

2017 рік

282,7 млн. грн.

2018 рік

+ 0,5 млн.

101,4 %

Слайд 5

+73,7 млн.

142,7 %

246,2 млн.грн.

+74,2 млн.

135,6 %
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Громадський бюджет 

В 2018 році в  Деснянському районі було реалізовано 11 громадських 

проектів на суму 11,9 млн.грн, з яких 6 проектів в галузі «Освіта», 4 проекти в 

галузі «Житлово-комунальне господарство» та 1 проект в галузі «Капітальне 

будівництво». 

№ Реєстр. номер Назва проекту Вартість, тис.грн

1 2 3 4

1 296
"Заміна вікон у школі I-III ступенів № 300 Деснянського району міста 

Києва" 
393,5

2 533 "Заміна вікон в школі №321" 385,8

3 622 "Футбольне поле - Спортивне містечко" 1 983,1

4 361
"Реконструкція стадіону на території шкіл 300 та 301 Деснянського 

району"
1 777,0

5 529 "Капітальний ремонт актової зали в школі №263" 398,6

6 614 "Спортивне містечко" 1 999,8

7 106
"Реконструкція спортивного майданчика за адресою бульвар Л. Бикова 7-

а"
1 993,1

8 218 "Спортивний футбольний майданчик, Градинська, 3-5" 380,2

9 520 "Дитячий (спортивний) комплекс по вулиці Миколи Закревського, 85" 393,2

10 623 "Нове приміщення для відділу РАЦС Деснянського району м. Києва" 2 000,0

11 215 "Спортивний ігровий майданчик, Градинська, 9-11" 243,7

Слайд 6

 

Детальна інформація про виконання бюджету Деснянського району в 

складі бюджету міста Києва  за програмами  розміщена на офіційному сайті 

Деснянської райдержадміністрації в рубриці «Бюджет». 

 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ В ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ 

 
Програмою капітальних вкладень та введення в дію потужностей міста 

Києва на 2018 рік передбачено фінансування об’єктів капітального будівництва 

та реконструкції Деснянського району в обсязі 55 733,39 тис. грн., в тому числі 

за рахунок міського бюджету 50 981,200 тис. грн.. за рахунок державного 

фонду регіонального розвитку 4 752,190 тис. грн. 

 В розрізі галузей та об’єктів будівництва це: 

- по галузі фізична культура і спорт 

Реконструкція стадіону зі штучним покриттям на вул. Драйзера, 2-Б – 

16 939,190 тис. грн., в т. ч. за рахунок ДФРР 4 752,190 тис. грн. 

- по галузі освіта 

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №23 на вул. 

Путивльській, 35 – 33 021,200 тис. грн. 
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- по галузі транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство 

Реконструкція транспортної розв’язки в одному рівні по вул. Каштанова - 

вул. Бальзака, з влаштуванням двостороннього дорожнього руху по вул. 

Бальзака у Деснянському районі м. Києва – 56,00 тис. грн. 

Реконструкція транспортної розв’язки просп. Ватутіна - вул. Бальзака з 

організацією додаткових з’їздів  на просп. Ватутіна у Деснянському районі м. 

Києва – 117,00 тис. грн. 

- по галузі житлово-комунальне господарство  

Комплексний розвиток інженерно-транспортної інфраструктури 

мікрорайонів малоповерхової забудови с. Троєщина – 50,00 тис. грн.  

- по галузі державне управління 

Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на просп. Маяковського, 15 

С3 у Деснянському районі міста Києва під розміщення залу урочистих подій – 

3000,00 тис. грн. 

- по галузі охорона здоров’я  

Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на вул. 

Будищанська, 3 у Деснянському районі міста Києва для влаштування 

амбулаторії лікарів сімейної медицини – 2500,00 тис. грн. 

Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на 

бульв. Леоніда Бикова, 7-А у Деснянському районі міста Києва для 

влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини – 50,00 тис. грн. 

За підсумками 2018 року виконано робіт на загальну суму 55 723,470 

тис. грн.: 

- по об’єкту: «Реконструкція стадіону зі штучним покриттям на вул. 

Драйзера, 2-Б» - 16 938,350 тис. грн. 

Виконані будівельні роботи по влаштуванню штучного покриття бігових 

доріжок, облаштуванню глядацьких трибун, встановлення огорожі комплексу 

та благоустрій території, прокладання внутрішніх інженерних мереж та 

оздоблювальні роботи  адміністративної будівлі, здійснено закупівлю 

спортивного обладнання футбольного поля та  спортивних секторів, меблів та 

технологічного обладнання адміністративного корпусу. Перша черга 

будівництва (реконструкція стадіону) завершена в повному обсязі та готова до 

експлуатації. Отримано сертифікат готовності серія КВ №162183452487 від 

11.12.2018. 

 Виконання Програми капітальних вкладень 2018 року по даному об’єкту 

становить 100 %.   

- по об’єкту: «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи 

№23 на вул. Путивльській, 35» -  33 020,540 тис. грн. 

Завершено в повному обсязі будівельні роботи по прокладанню внутрішніх 

інженерних мереж, оздоблювальні роботи. Здійснена закупівля технологічного, 

комп’ютерного обладнання та ергономічних меблів. Оформлений Акт 

готовності до експлуатації від 19.12.2018 поданий на реєстрацію до 

Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю  м. Києва.  

Виконання Програми капітальних вкладень 2018 року по даному об’єкту 

становить 100 %. 
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- по об’єкту: «Реконструкція транспортної розв’язки в одному рівні по 

вул. Каштанова - вул. Бальзака, з влаштуванням двостороннього 

дорожнього руху по вул. Бальзака у Деснянському районі м. Києва» –

55,430 тис. грн. 

Завершено виконання проектних робіт. Отримано позитивний звіт  

комплексної державної експертизи, затверджено проектно-кошторисну 

документацію розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). Проведено публічні закупівлі та 

визначено підрядну організацію на виконання будівельних робіт.  

Виконання Програми капітальних вкладень 2018 року по даному об’єкту 

становить 99 %. 

- по об’єкту: «Реконструкція транспортної розв’язки просп. Ватутіна - 

вул. Бальзака з організацією додаткових з’їздів  на просп. Ватутіна у 

Деснянському районі м. Києва» – 116,190 тис. грн. 

Завершено виконання проектних робіт. Отримано позитивний звіт  

комплексної державної експертизи, затверджено проектно-кошторисну 

документацію розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). Проведено публічні закупівлі та 

визначено підрядну організацію на виконання будівельних робіт.  

Виконання Програми капітальних вкладень 2018 року по даному об’єкту 

становить 99 %. 

- по об’єкту: «Комплексний розвиток інженерно-транспортної 

інфраструктури мікрорайонів малоповерхової забудови с. Троєщина» – 

50,000 тис. грн.  

Виконано черговий етап проектних робіт по коригуванню проектної 

документації. Виконання Програми капітальних вкладень 2018 року по даному 

об’єкту становить 100 %. 

- по об’єкту: «Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на просп. 

Маяковського, 15 С3 у Деснянському районі міста Києва під розміщення 

залу урочистих подій» - 2993,300 тис. грн. 

Завершено проектні роботи по розробці проекту реконструкції. Отримано 

позитивний звіт  комплексної державної експертизи, затверджено проектно-

кошторисну документацію розпорядженням виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). Проведено публічні 

закупівлі та визначено підрядну організацію на виконання будівельних робіт. 

Виконано будівельні роботи по заміні віконних та вхідних дверних 

конструкцій, влаштуванню перегородок та прокладанню внутрішніх 

інженерних мереж електропостачання та слабоструменевих мереж. 

Виконання Програми капітальних вкладень 2018 року по даному об’єкту 

становить 100 %. 

- по об’єкту: «Реконструкція нежитлових приміщень на першому 

поверсі будівлі на вул. Будищанська, 3 у Деснянському районі міста Києва 

для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» - 2499,660 тис. 

грн. 

Завершено проектні роботи по розробці проекту реконструкції. Отримано 

позитивний звіт  комплексної державної експертизи, затверджено проектно-
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кошторисну документацію розпорядженням виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). Проведено публічні 

закупівлі та визначено підрядну організацію на виконання будівельних робіт. 

Виконано будівельні роботи по влаштуванню перегородок, заміні віконних 

блоків, монтажу внутрішніх інженерних мереж електропостачання, 

водопостачання, опалення, вентиляції та слабоструменевих мереж. Виконання 

Програми капітальних вкладень 2018 року по даному об’єкту становить 100 %. 

- по об’єкту: «Реконструкція нежитлових приміщень на першому 

поверсі будівлі на бульв. Леоніда Бикова, 7-А у Деснянському районі міста 

Києва для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» - 50,00 

тис. грн. 

Завершено проектні роботи по розробці проекту реконструкції. Отримано 

позитивний звіт  комплексної державної експертизи, затверджено проектно-

кошторисну документацію розпорядженням виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). Виконання Програми 

капітальних вкладень 2017 року по даному об’єкту становить 100 %. 

Таким чином, станом на 01.01.2019 виконання Програми економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік в частині капітальних 

вкладень становить  100 %.  Порівняно з 2017 роком (відсоток виконання 

Програми за 2017 рік становив 99,09%, при загальному обсязі 38 521,122 тис. 

грн. ), інтенсивність роботи по програмі зросла в 1,5 рази (на 45 відсотків) - 

внаслідок збільшення освоєного програмного обсягу капіталовкладень при 

відсутності збільшення штатної чисельності працівників служби замовника 

будівництва. Результативність роботи по програмі – збільшення відсотку 

освоєння капітальних вкладень – зросла на  0,91% за результатами роботи в 

2018 році порівняно з 2017 роком.  

Служба замовника капітального будівництва Деснянського району 

(Комунальне підприємство “Ватутінськінвестбуд”)  наполегливо та 

цілеспрямовано працює над виконанням задач, поставлених Програмою 

соціального і економічного розвитку Деснянського району для розбудови 

району, поліпшення соціальної інфраструктури та побуту мешканців району. 

 

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
 

Оцінювання діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій 

проводиться щомісячно у порядку та за методикою, визначеними  окремим 
дорученням Київського міського голови від 01 квітня 2015 № 9482 (зі змінами). 

Слід зазначити, що протягом 2018 року вносились зміни до Переліку 

окремих показників оцінки діяльності районних в місті Києві державних 

адміністрацій. Також набули змін методики розрахунку  окремих  рейтингових 

показників.  

Щомісячна оцінка здійснюється на підставі відомостей структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та комунальної бюджетної установи «Контактний 

центр міста Києва». 
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Райдержадміністрації 2017 рік 2018 рік

Голосіївська 10 6-7

Дарницька 7 10

Деснянська 6 6-7

Дніпровська 9 8

Оболонська 2-3 2

Печерська 2-3 1

Подільська 8 3

Святошинська 4 4

Солом’янська 1 5

Шевченківська 5 9

Протягом 2018 року Деснянська районна в місті Києві державна 

адміністрація неодноразово входила до трійки лідерів серед районів міста 

Києва щодо оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій. 
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Голосіївська 10 10 9-10 10 10 9 10 10 9 10 9 6-7

Дарницька 8 9 9-10 7-8 9 10 5 8 10 8 10 10

Деснянська 3 1 3 7-8 6 6 6 6 5-6 7 5 6-7

Дніпровська 9 8 8 5-6 7-8 7 7 7 8 5 7-8 8

Оболонська 2 4 4 5-6 5 3-4 2 2-3 3-4 4 3 2

Печерська 1 5 2 4 2-3 3-4 4 1 1 1 1 1

Подільська 7 6 6 2 1 1-2 8 4 5-6 6 4 3

Святошинська 4 3 5 3 4 5 3 5 3-4 3 2 4

Солом’янська 5 2 1 1 2-3 1-2 1 2-3 2 2 6 5

Шевченківська 6 7 7 9 7-8 8 9 9 7 9 7-8 9

 Так, за підсумками січня-лютого 2018 року Деснянський район очолив 

рейтингову оцінку, а за підсумками січня та січня-березня 2018 року  посів 3 

місце серед районів міста Києва. 

За результатами  оцінки діяльності районних  в місті Києві державних 

адміністрацій за січень-грудень 2018  року Деснянський район посів 6 місце. 

Оцінювання здійснювалося за 12 показниками (із 16, з яких не оцінювався 1 

щопіврічний та 3 щоквартальних показники). 
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 Відсутність заборгованості із виплати заробітної плати та платежів до 

Пенсійного фонду України в бюджетних установах та організаціях, а також на 

комунальних підприємствах, які передані до сфери управління районних в місті 

Києві державних адміністрацій дала можливість стабільно утримувати та 

закріпити лідируючу позицію за напрямком соціальний захист. Так, протягом 

2018 року, за показниками  «Заборгованість із виплати заробітної плати, зі 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та платежів до Пенсійного фонду України в бюджетних установах та 

організаціях, а також на комунальних підприємствах, які передані до сфери 

управління районних в місті Києві державних адміністрацій та  «Темп 

зростання (зменшення) обсягу заборгованості із виплати заробітної плати, зі 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та платежів до Пенсійного фонду України в бюджетних установах та 

організаціях, а також на комунальних підприємствах, які передані до сфери 

управління районних в місті Києві державних адміністрацій, у відсотках до 

початку року»  наш район посідав перші міста у рейтингу. 

Завдяки відсутності негативних відгуків заявників та високій оцінці (50 

балів) за середній час очікування в черзі, який  становив менше 15 хвилин, за 

показником «Оцінка якості роботи з надання адміністративних послуг 

відділами (центрами) надання адміністративних послуг» наш район у грудні 

2018 року посів лідируюче місце  (грудень 2017 року -10 місце). Слід зазначити, 

що проведення відповідної роботи щодо  якості обслуговування відвідувачів та 

якості надання послуг позитивно вплинуло на показник і протягом року 

Деснянський район тричі посідав перші місце. 

Оцінка якості роботи з надання адміністративних 
послуг  за грудень 2018
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Голосіївський
08,47 50 0 +10 60 

Дарницький
04,31 50 0 +10 60 

Деснянський
09,18 50 0 +10 60 

Дніпровський
12,11 50 0 +10 60 

Оболонський
08,46 50 0 +10 60 

Печерський 12,04 50 0 +10 60 

Подільський 11,11 50 1 -5 45 

Святошинський
08,37 50 0 +10 60 

Солом'янський
04,44 50 0 +10 60 

Шевченківський

33,36 10 1 -5
5 

грудень

2017

грудень

2018 
Відхилення 

місця
Райони м. Києва Місце Місце

Голосіївський
7-9 1-8 +6

Дарницький
3 1-8 +2

Деснянський
10 1-8 +9

Дніпровський
7-9 1-8 +6

Оболонський
4 1-8 +3

Печерський
1 1-8 0

Подільський
5-6 9 -4

Святошинський
7-9 1-8 +6

Солом'янський
5-6 1-8 +4

Шевченківський
2 10 -8

грудень

2017

грудень

2018 
Відхилення 

місця
Райони м. Києва Місце Місце

Голосіївський
7-9 1-8 +6

Дарницький
3 1-8 +2

Деснянський
10 1-8 +9

Дніпровський
7-9 1-8 +6

Оболонський
4 1-8 +3

Печерський
1 1-8 0

Подільський
5-6 9 -4

Святошинський
7-9 1-8 +6

Солом'янський
5-6 1-8 +4

Шевченківський
2 10 -8

 
Покращено позиції району у порівнянні із 2017 роком за показником 

«Рівень виконання звернень громадян з питань забезпечення благоустрою міста 

в розрізі районних в місті Києві державних адміністрацій». Деснянський район 

увійшов до першої п’ятірки в рейтингу  - 5 місце серед районів міста Києва 

(2017 рік – 8 місце).  
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2017  2018  

Відхилення місця  

Райони м. Києва  Місце  Місце  

Голосіївський  10  9  +1  

Дарницький  9  10  -1  

Деснянський  
8  5  +3  

Дніпровський  
5  8  -3  

Оболонський  3  2  +1  

Печерський  
4  3  +1  

Подільський  
7  6  +1  

Святошинський  
1  1   0  

Солом'янський  
2  7  -5  

Шевченківський  
6  4  +2  

 

Позитивні зрушення у 2018 році відбулись за показником «Кількість 

зупинок ліфтів (понад 1 добу), які належать територіальній громаді м. Києва за 

винятком ліфтів, що увійшли до програми «Ліфт» на заміну чи модернізацію, з 

розрахунку на 100 ліфтів». Починаючи з листопада 2018 року, три періоди 

поспіль, наш район посідав 7 місця. У 2017 році Деснянський район стабільно 

посідав останнє місце в оцінці діяльності районних в місті Києві державних 

адміністрацій. 

 

 

січень-грудень 

2017  

січень-грудень 

2018  
Відхилення місця  

 Райони м. Києва  Місце  Місце  

Голосіївський  9  5  +4  

Дарницький  
8  4  +4  

Деснянський  10  7  +3  

Дніпровський  7  8  -1  

Оболонський  4  3  +1  

Печерський  3  6  -3  

Подільський  6  1  +5  

Святошинський  2  10  -8  

Солом'янський  5  9  -4  

Шевченківський  1  2  -1  
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПОБУТОВОГО І 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ТА ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
 

В Деснянському районі здійснюють обслуговування населення району  

275 стаціонарних магазинів з загальною торговою площею 257,8 тис. кв. метрів, 

267 закладів ресторанного господарства, 673 підприємства побутового 

обслуговування населення.  

З початку року відкрито 27 об’єктів сфери побуту, що сприяло створенню 

на підприємствах побуту близько 200  нових робочих місць. 

         У 2018 році були відкриті торговельні заклади з площею близько                        

5500 кв. м., а саме:  

-  супермаркет «BILLA» по вул. Сержа Лифаря, 13;                  

-  магазини господарських товарів «Червоний маркет» за наступними 

адресами: просп. Маяковського, 26,  просп. Маяковського, 60/10, просп. 

Маяковського, 75, вул. М. Цвєтаєвої, 18/78, просп. Лісовий, 25Б,                             

вул. Кіото, 8; 

-  магазини косметики «PROSTOR» за наступними адресами: вул. 

Бальзака, 66, вул. Милославська, 6, вул. Попудренка, 65; 

          - супермаркети  «СК-маркет» по вул. Драйзера, 40, вул. 

Закревського, 95А,    просп. Маяковського, 68 та вул. Братиславська, 52. 

       У 2018 році велику роль у забезпеченні населення продовольчими та 

непродовольчими товарами продовжують займати ринки. На території району 

функціонують 19 ринків та ринкових майданчиків,  загальною площею                        

443 тис. кв. м. із загальною кількістю торговельних місць – 8744. 

Основний показник розвитку галузі  -  роздрібний товарооборот, який за 

січень-вересень 2018 року склав  9615,3 млн. грн., що у порівнянні з  

аналогічним періодом 2017 року збільшився на 2,5 %.  

 За інформацією  Державної податкової інспекції у Деснянському районі 

ГУ Міндоходів у м. Києві станом на 01.12.2018 року зареєстровано платників 

податку в кількості  42503, в тому числі: 28911 фізичних осіб-підприємців та  

13592 юридичних осіб.  

         Рішенням комісії з питань здійснення виплати допомоги по безробіттю 

для організації підприємницької діяльності, при Центрі зайнятості 

Деснянського району    м. Києва, розглядались бізнес проекти фізичних осіб та 

за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування 

на випадок безробіття протягом  2018 року надано одноразову допомогу  7 

особам в сумі 500 тис. грн.   

Значна увага в районі приділяється інформаційно-консультативному 

забезпеченню підприємців.  Для створення більш сприятливих умов розвитку 

підприємництва при Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації в режимі п’ятиденного робочого тижня працює телефонна «гаряча 

лінія» для суб’єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб-підприємців та 

юридичних осіб).  
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 У  2018 році проведено розширене засідання Координаційної ради з 

питань розвитку  підприємництва з залученням фахівців Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) для надання роз’яснень 

підприємцям району стосовно практичного застосування механізму надання 

фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього 

підприємництва у м. Києві.  

        Спільно з суб'єктами підприємницької діяльності району здійснювалася 

підготовка та участь у міському ярмарковому заході з продажу товарів для 

садівників, городників та фермерів “Сад, город” по вул. Ревуцького в 

Дарницькому районі. 

        Для зручності та в межах крокової досяжності від місця проживання 

мешканців Деснянського району у 2018 року  проведено 94 (у 2017 році - 99) 

районних ярмарків з продажу продовольчої, плодоовочевої та 

сільськогосподарської продукції. В ярмарках приймали участь безпосередньо 

товаровиробники  з 16 областей України та міста Києва. На Лісовому масиві за 

трьома адресами (вул. Шолом-Алейхема, вул. Курчатова, вул. Жукова) та на 

масиві Троєщина за чотирьма адресами  (вул. Сабурова,  вул. Закревського, вул. 

Цвєтаєвої, вул. Лісківська). За звітний період в ярмаркових заходах прийняли 

участь 13766 підприємців з різних областей України (Чернігівської, Вінницької, 

Київської, Житомирської та ін.) та реалізовано  8496,1 тонн продукції, а саме: 

 

 
  

         Відповідно до розпорядження Деснянської райдержадміністрації від 

20.05.2016 №290 “Про утворення робочої групи з питань недопущення 

здійснення несанкціонованої торгівлі на території Деснянського району міста 

Києва” щотижнево здійснювалися обстеження району, вживалися заходи, в 

межах компетенції, щодо припинення несанкціонованої торгівлі, а саме: 

попередження, проведення профілактичних бесід з порушниками щодо 

можливості здійснення ними  торговельної діяльності на пільгових умовах та на 

законних підставах на території ринків Деснянського району, складання 

адміністративних протоколів представниками відділу контролю за 

м'ясо 

22% 

птиця 

4% 

риба 

6% 

молочна продукція 

8% 

овочі 

23% 

фрукти 

6% 

бакалія 

11% 

продукція 

бджільництва 

7% 

ковбасні вироби 

4% 

кондитерські вироби 

4% 

інша продукція 

5% 
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благоустроєм Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за 

порушення Правил благоустрою ст. 152 КУпАП та Деснянського управління 

поліції  Головного управління Національної поліції міста Києва за ст. 160 

КУпАП.  

 Протягом 2018 року було проведено 108 (у 2017 році - 103) виїзних 

обстежень території Деснянського району на предмет ліквідації місць 

несанкціонованої торгівлі. На момент проведення комісійних обстежень місця 

несанкціонованої торгівлі ліквідувалися, після чого відповідальними 

працівниками Деснянського УП ГУНП відповідно до наданих повноважень 

здійснювався контроль щодо недопущення повторних утворень стихійної 

торгівлі.  

 
          З суб’єктами господарювання постійно проводиться робота щодо 

забезпечення на підпорядкованих підприємствах дотримання вимог чинного 

законодавства в сфері торгівлі та зменшення звернень мешканців району 

стосовно незадовільної роботи закладів торгівлі. 
 

Промисловий комплекс 

Промисловий комплекс Деснянського району м. Києва складається із 29 

підприємств. Чисельність працюючих становить 1753 особи.   
 

ТОВ НВП 
“АтомКомплексПрилад”

Найбільші промислові підприємства  Деснянського району

Поліграфічна 
галузь

Харчова галузь

Машинобудування

Легка промисловість

Виробництво 
меблів

Інші види 
промислової 

продукції

Фармація, медапаратура, 
реабілітація

Оборонна 
промисловість
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   За січень-листопад 2018 року згідно статистичних даних 

підприємствами, які відносяться до промислового комплексу Деснянського 

району, реалізовано промислової продукції на суму 1470,10 млн. грн., що 

становить 88,0 %, або на  201,15 млн. грн. менше за рівень реалізації 

відповідного періоду минулого  року (за січень-листопад 2017 року реалізовано 

продукції на суму 1671,25 млн. грн.). 

        У розрахунку на одного працюючого в промисловій діяльності обсяг 

реалізованої промислової продукції за січень-листопад 2018 року становить 

838,62 тис. грн.  
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Обсяги  реалізованої  продукції  промисловими 

підприємствами Деснянського району

млн.грн
.

 
 

Класифікація  видів  економічної  діяльності промисловості  

Деснянського району: 
поліграфія – 46,3%,  

харчова промисловість – 0,7 %,  

переробна промисловість – 1,2%,  

виробництво меблів – 8,8%,  

хімічна промисловість – 2,1%,  

фармацевтичне виробництво – 2,6%,  

машинобудування  – 3,6%,  

легка промисловість – 0,8%,  

виробництво інших неметалевих виробів – 0,003%,  

інші – 33,9%. 
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Основний об’єм виробленої та реалізованої продукції промислових 

підприємств Деснянського району становить поліграфічна продукція          

(ПрАТ «Бліц-Інформ», ТОВ «Новий друк», ТОВ «Укрспецполіграфія»,       

НВПП «Печать», ТОВ «ДрукарняБізнесПоліграф»). 

У зв’язку з витісненням друкованих видань Інтернетом, тимчасовою втратою 

тиражів на територіях військових дій, підприємства  поліграфічної галузі 

загалом скоротили обсяги реалізованої продукції відповідно до аналогічного 

періоду минулого року.  

Проте не зважаючи на труднощі такі підприємства поліграфічної галузі 

як ТОВ «Новий друк» та ТОВ «Укрспецполіграфія» наростили обсяги 

реалізованої продукції. 
 

Стабільно працюють та нарощують обсяги виробництва підприємства 

галузі машинобудування, легкої промисловості, хімічної промисловості, 

харчової промисловості, фармацевтичне виробництво, виробництво меблів та 

інші, а саме:  

ТОВ НВП «АтомКомплексПрилад» – виробництво спектрометрів, 

дозиметрів; 

ТОВ «Ітак» – виробництво пакувальних матеріалів для харчових та 

нехарчових продуктів;  

ТОВ «Ріва-сталь» – виробництво лабораторного та торгового 

обладнання;  

ТОВ «ТМ Спецмаш» – виробництво ущільнюючих матеріалів для 

електростанцій;  

ТОВ «Уніпол» – виробництво лаків та фарб; 

ВИРОБНИЦТВО 

ПАПЕРУ  ТА 

ПОЛІГРАФІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

46,3% 

ВИРОБНИЦТВО 

ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН 

І ХІМІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 

2,1% 

ЛЕГКА 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

0,8% 

ВИРОБНИЦТВО 

ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ 

0,7% 

МАШИНОБУДУВАНН

Я 

3,6% 
ВИРОБНИЦТВО 

ІНШОЇ НЕМЕТАЛЕВОЇ 

МІНЕРАЛЬНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 

0,003% 

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ 

ВИРОБНИЦТВО 

2,6% 

ВИРОБНИЦТВО 

МЕБЛІВ  

8,8% 

ПЕРЕРОБНА 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

1,2% 

ІНШІ ВИДИ 

ПРОМИСЛОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 

33,9% 
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ТОВ «Виробниче підприємство «Пещерін» – виробництво 

кондитерських машин і устаткування спеціального призначення;  

ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «ПАК-ВМ» – переробка 

полімерів, виробництво поліпропіленової стрічки; 

ТОВ «Телевідео» - виробництво обладнання зв’язку;  

ТОВ «Хімволокно Енергія» – розподіл електричної енергії, ремонт і 

технічне обслуговування електричного устаткування; 

ТОВ «Маг-2000» – виробництво новорічних іграшок, ялинок, набори для 

фокусів; 
 

Враховуючи складну економічну ситуацію в країні, на деяких 

промислових підприємствах Деснянського району відбулося зменшення 

показників обсягу реалізованої продукції. 

У зв'язку із зменшенням замовлень скоротило обсяги реалізованої 

продукції підприємство ТОВ «ТД Алком» (виробництво фармацевтичних 

препаратів і матеріалів).  

Суттєве скорочення обсягів реалізованої продукції на таких 

підприємствах, як ТОВ «Інтегровані водні технології» (збір насосного 

обладнання та обладнання насосних станцій), ПрАТ “Будіндустрія-3” 

(виробництво збірних залізобетонних виробів), ТОВ «ДШК  ім. Яськова» 

(оздоблення тканин і текстильних виробів). 

 

З січня 2018 року до промислового комплексу Деснянського району 

включено промислові підприємства: 

ТОВ "Солодкий замок" –  виробництво какао, шоколаду та цукристих 

кондитерських виробів; 

ТОВ "Голніт" – виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів та 

медичної техніки; 

ПП "Арт-інтер'єр" – виробництво меблів для офісів та підприємств 

торгівлі; 

Торгово-промислова компанія "Олімп" – виробництво клею та 

желатину, фотоматеріалів, іншої хімічної продукції. 
 

Два промислові підприємства Деснянського району у 2018 році стали 

переможцями конкурсу «Кращий експортер року» в галузі «Виготовлення 

виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність» –           

ТОВ «Новий друк» серед середніх підприємств м. Києва та   НВПП «Анєг» – 

серед малих підприємств міста. 
 

Для вирішення проблемних питань промислових підприємств  

Деснянського району проводяться засідання ГО «Рада директорів промислових 

підприємств Деснянського району  м. Києва». У 2018 році було проведено 3 

засідання Ради. 

Проводиться робота щодо залучення підприємств району до   

інформаційно-масових заходів, які проводить Департамент промисловості та 

розвитку підприємництва КМДА.   

https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.15.84.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.15.84.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.24.42.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.33.10.1
https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.24.62.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.24.62.0
https://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.24.64.0
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13 промислових підприємств та наукових установ Деснянського району 

взяли участь у виставці-презентації «Зроблено в Києві», яка відбулась у 

міжнародному виставковому центрі 05 червня 2018 року.   

Виставка - презентація «Зроблено в Києві» – це найкраща платформа 

реклами власної продукції та вдалих контактів київських товаровиробників з 

потенційними інвесторами. Підприємства продемонстрували киянам та гостям 

міста власну продукцію у таких галузях як: поліграфія, продукти харчування, 

фармація, оборонна промисловість, легка промисловість, хімічна галузь, 

машинобудування та інноваційна інфраструктура.  
 

 

13 промислових підприємств та наукових установ Деснянського 

району взяли участь у виставці “Зроблено в Києві”

 

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ 

МАЙНОМ 
 

 Нежитловий фонд, віднесений до сфери управління Деснянської районної 

в місті Києві державної адміністрації, що згідно з делегованими 

повноваженнями закріплено на праві господарського відання чи оперативного 

управління за підприємствами, організаціями та установами району по 

відповідних галузях для виконання своїх функцій та завдань.  
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2

Передано в 

оренду 27,6 тис. 

кв. м. (45%)

КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду 

Деснянського району м. Києва»  

На балансі: 61,95 тис. кв.м

Передано в оренду: 
23,81 тис. кв.м 

(37 %)

Сфера охорони здоров’я

на балансі: 64,53 тис.кв.м Передано в оренду: 
18,00 тис. кв.м 

(3 %)

Управління освіти

(в т.ч. ЗНЗ, ДНЗ) 

на балансі: 586,50 тис.кв.м

Нежитлові приміщення в розрізі по балансоутримувачах, 

тис. кв. м

Передано в оренду: 
6,63 тис. кв.м 

(49 %)

КП "Ватутінськінвестбуд",     

на балансі 13,91 тис. кв.м

Нежитловий фонд  

 на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Деснянського району м. Києва» перебуває 61,95 тис. кв. м, в т.ч. 27,6 

тис. кв.м здається в орендне користування, що складає 45 % від загальної 

площі, що перебуває на балансі підприємства;  

 на балансі КП «Ватутінськінвестбуд» перебуває 13,91 тис. кв.м, в 

т.ч. 6,63 кв.м здається в орендне користування, що складає 49 % від загальної 

площі, що перебуває на балансі підприємства;  

 на балансі КП  «Автотранспортник» перебуває 16 підземних 

гаражів, загальною площею 13,58 тис. кв.м; 

           Крім того, здається в орендне користування нежитловий фонд 

бюджетними установами району: 

 на балансі установ сфери охорони здоров’я Деснянського району 

перебуває 64,53 тис. кв.м, в т.ч. 23,81 тис. кв.м здається в орендне 

користування, що складає 37 % від загальної площі, що перебуває на балансі;  

 на балансі Управління освіти Деснянської РДА (в т.ч. ДНЗ, ЗНЗ) 

перебуває 586,50 тис. кв.м, в т.ч. 18,00 тис. кв.м здається в орендне 

користування;  

 на балансі Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Деснянської РДА перебуває 54,38 тис. кв.м, в т.ч. 48,40 кв.м здається 

в орендне користування.  
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3

Нежитлова площа в розрізі балансоутримувачів, 

що передана в орендне користування, тис. кв. м

Сфера охорони 

здоров’я –

23,81 тис.кв.м (31%)

Управління культури

- 0,48 тис.кв.м (1%)

Сфера освіти - 18,00 

тис.кв.м (23%)

КП 

«Ватутінськінвестбуд

» - 6,63 тис.кв.м (9%)

КП «Керуюча

компанія… » -

27,6 тис.кв.м (36%)

 З метою забезпечення ефективного використання нерухомого майна 

територіальної громади міста Києва, створення нових робочих місць, розвитку 

підприємництва на підставі інформації, яка щомісячно надається 

підприємствами-балансоутримувачами, формується перелік тимчасово вільних 

нежитлових приміщень, які можуть бути передані в орендне користування. 

Після чого перелік оприлюднюється інтернет-порталах Київської міської влади, 

сайті Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.  

 Передача в оренду приміщень майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва відбувається у відповідності до рішення 

Київської міської ради від 06.12.2018 № 253/6304 «Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280 «Про 

затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста 

Києва». 

 Потенційні орендарі можуть ознайомитися із тимчасово вільними 

нежилими приміщеннями, після чого звернутися до орендодавця чи 

балансоутримувачів, щоб розпочати процедуру оформлення оренди майна 

комунальної власності територіальної громади міста Києва.  
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4

Договори оренди

Договори

Додаткові угоди

0

20
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180

200

2018 рік

2017 рік

195

131

167

61

2018 рік 2017 рік

Договори 195 131

Додаткові угоди 167 61

  

За 2018 рік укладено 195 договорів оренди та підписано 167 додаткових 

угод з орендарями порівняно з 2017 року, в якому було укладено 131 договір 

оренди та підписано 61 додаткову угоду. 

 

6

Всього діючих договорів оренди в розрізі по балансоутримувачах

Управління

культури –

2 договори

Сфера охорони 

здоров’я – 76 

договорів (16%)

Сфера освіти –

101 договір (21%)

КП 

«Ватутінськінвестб

уд»  - 36 договорів

(7%)

КП «Керуюча

компанія…» -

276 договорів 

(56%)

Управління культури - 2

Сфера охорони здоров’я - 76

Сфера освіти - 101

КП «Ватутінськінвестбуд»  - 36

КП «Керуюча компанія…» - 276
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 По діючих договорах оренди Деснянською РДА спільно з 

балансоутримувачами, проводиться методично-роз’яснювальна робота щодо 

підготовки необхідних документів для внесення змін до договорів в частині 

істотних умов та переукладання договорів оренди на новий термін. За 2018 рік 

надійшло 209 заяв від орендарів на продовження терміну дії договорів оренди. 

  

7

НАДХОДЖЕННЯ  ВІД  ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВИХ  ПРИМІЩЕНЬ 

ЗА  2018 РІК ПОРІВНЯНО З 2017 РОКОМ 

(ТИС. ГРН.)  ПО БАЛАНСОУТРИМУВАЧАМ

7228,6 6993,01

1154,7
1631,3

30,8

8168,11

10373,07

1863,3

2704,3

28,02
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КП «Керуюча  
компанія….»

Управління  
освіти (в т.ч. ДНЗ, 

ЗНЗ)

Сфера охорони 
здоров`я

Управління  
культури, 
туризму 

2017 рік 2018 рік

 За користування приміщеннями балансоутримувачами отримано             

23 136,80 тис. грн орендної плати. Заборгованість зменшилась у порівнянні з 

початком року після зібрання в райдержадміністрації робочих груп з 

боржниками, проведенням претензійно-позовної роботи щодо стягнення боргів 

та списання боргів.   

 Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією за 2018 

року разом з балансоутримувачами для зменшення заборгованості з орендної 

плати проведено відповідну претензійно-позовну роботу, у тому числі 

направлено боржникам 54 приписи-попередження, 23 позови до суду.  

 За інформацією Комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Деснянського району міста Києва» укладено 

5 договорів реструктуризації заборгованості на суму 352 126,91 грн.  

 Комунальним підприємством «Ватутінськінвестбуд» за звітний період 

списано безнадійну заборгованість у сумі 119,42 тис. грн. Комунальним 

підприємством «Автотранспортник» за звітний період списано безнадійну 

заборгованість на суму 428,42 тис. грн. 
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8

Проведення державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно комунальної власності у 2018 році

до 2018 року -

73 об`єкти (35%)

2018 рік –

135 об`єктів

(65%)

до 2018 року 2018 рік

 

 Проведення державної реєстрації об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності відбувається відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав та обтяжень на нерухоме майно» та міської цільової 

програми «Управління об’єктами комунальної власності територіальної 

громади міста Києва на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 23.02.2017 № 951/1955. 

 За інформацією підприємств, установ та організацій – 

балансоутримувачів майна комунальної власності територіальної громади міста 

Києва, що передане до сфери управління Деснянського району, протягом 2018 

року було зареєстровано право власності на 135 об’єктів, тоді як в 2017 року 

лише 73 об’єкти. 

8

Передача житлових об`єктів на баланс новоствореним 

об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

Підготовлено

розпоряджень

у 2018 році

Підготовлено

розпоряджень

у 2017 році

Розпорядженнями Деснянської

районної в місті Києві

державної адміністрації про

списання з балансу

КП «Керуюча компанія з

обслуговування житлового

фонду Деснянського району

м. Києва» було передано 10

житлових будинків на баланс

новоствореним об'єднанням

співвласників

багатоквартирних будинків

(ОСББ) у 2017-2018 роках
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 Згідно із розпорядженнями Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації, 10 багатоквартирних житлових будинків передано з балансу 

комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Деснянського району м. Києва» на баланс новостворених ОСББ. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я 

 
 З січня 2018 року розпочалися зміни в охороні здоров’я, а саме 

реформування в первинній ланці надання медичної допомоги. Відповідно до 

Закону України № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії надання 

медичних послуг та лікарських засобів» прийнятий Верховною Радою України 

19.10.2017 відбулася  зміна механізму фінансування медичної галузі, 

впровадження програми державних медичних гарантій.  

 З 02.04.2018 розпочалася національна кампанія з вибору лікаря: 

населення обирало терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких 

підключились до електронної системи охорони здоров’я.  

 Вільний вибір лікаря є основою кампанії «Лікар для кожної сім’ї» та 

принципу змін у моделі фінансування системи охорони здоров’я «гроші ходять 

за пацієнтом». 

 На території Деснянського району працюють 5 закладів охорони здоров’я 

– комунальні некомерційні підприємства - 4 Центри первинної медико-

санітарної допомоги (ЦПМСД) та Консультативно-діагностичний центр (КДЦ).   

В структурі центрів первинної медико-санітарної допомоги 31 лікарська 

амбулаторія, в т.ч. 7 відокремлених. 

В зазначених амбулаторіях приймають лікарі загальної практики-сімейні 

лікарі, лікарі-педіатри, здійснюється забір матеріалу для клініко-лабораторних 

досліджень, проводяться електрокардіографічне обстеження, фізіотерапевтичні 

та інші процедури, організовуються денні стаціонари 

Забезпечено надання гарантованого обсягу медичної допомоги, що 

надається громадянам на безоплатній основі в межах бюджетних коштів, 

реалізацію права пацієнта до вільного вибору лікаря первинного рівня та 

доступ до спеціалізованої медичної допомоги.  

Матеріально-технічне оснащення амбулаторій загальної практики-

сімейної медицини на 87% відповідає табелю оснащеності. 

 Усі заклади охорони здоров’я первинної ланки надання медичної 

допомоги,  в тому числі і амбулаторії  зареєстровані в системі е-Health. 

 Центри первинної медико-санітарної допомоги підписали 5 червня 2018 

року договори з НСЗУ. 

 З 01.07.2018 відбулася зміна фінансування закладів надання первинної 

медичної допомоги. Відповідно до постанови КМУ від 25.04.2018 № 407 «Про 

затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної 

медичної допомоги»  комунальні некомерційні заклади охорони здоров’я 
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почали отримувати фінансування  за принципом «гроші йдуть за пацієнтом», 

тобто за кількістю підписаних декларацій лікарів з пацієнтами.   

 

  Станом на 01.01.2019 обрали свого лікаря та підписали з ним декларацію 

218111 осіб, що складає 59,07 % від загальної кількості населення району. 

№ 

з/п 

Центр первинної медико-

санітарної допомоги (КНП 

ЦПМСД) 

Кількість 

населення 

Кількість 

підписаних 

декларацій 

% 

1. КНП ЦПМСД № 1 95175 65004 68,30 

2. КНП ЦПМСД № 2 92943 56609 60,91 

3. КНП ЦПМСД № 3 94080 47681 50,68 

4. КНП ЦПМСД № 4 87025 48817 56,10 

5. Район 369223 218111 59,07 

 

  Медичну допомогу мешканцям району  надавали 622 лікарі, 789 

молодших спеціалістів з медичною освітою. Забезпеченість лікарями на 10 тис. 

населення становила 16,83, медичних працівників з базовою освітою – 21,35. 

Загальна кількість штатних посад – 1852,50, зайнято 1591,75 посад, 

фізичних осіб – 1411.  Кількість вакансій по району 260,75 посад.  

Дефіцит забезпеченості медичними кадрами залишається проблемним 

питанням, не тільки в нашому районі, м. Києві, а і загалом по Україні. 

 

 Кількість 

штатних 

посад 

Кількість 

зайнятих 

штатних посад 

Кількість 

фізичних осіб 

% 

укомплектованості 

лікарі, з 

них: 

795,75 674,00 622 78,2 

сімейні 166,75 132,00 121 72,6 

терапевти 40,00 31,00 28 70,0 

педіатри 111,25 87,25 80 71,9 

медичні 

сестри 

1056,75 917,75 789 74,7 

всього 1852,50 1591,75 1411 76,17 

Вторинна (спеціалізована) медична допомога у 2018 році надавалася в КНП 

«КДЦ» Деснянського району м. Києва та 6 філіях  і була направлена на 

здійснення заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я, 

забезпечення населення доступною і якісною вторинною медичною допомогою. 

 

Фінансування закладів охорони здоров’я. 

 Фінансування комунальних некомерційних підприємств – центрів 

первинної медико-санітарної допомоги здійснювалося за рахунок коштів, 

отриманих від Національної служби здоров’я України, міського бюджету та 

власних надходжень, Комунального некомерційного підприємства 

«Консультативно-діагностичний центр» - за рахунок коштів, отриманих з 

міського бюджету та власних надходжень. 
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Загальний обсяг фінансування комунальних некомерційних підприємств 

№з/п Підприємство 2018 2017 

1. КНП ЦПМСД № 1 39203,9 36041,6 

2. КНП ЦПМСД № 2 37589,8 29350,0 

3. КНП ЦПМСД № 3 33906,5 30635,0 

4. КНП ЦПМСД № 4 34416,8 36076,8 

5. Всьго по ЦПМСД 145117,0 132103,7 

6. КНП КДЦ 145153617,8 129170459,2 

7. Всього по ЗОЗ 145298734,8 129302362,9 

 Кошти, отримані від НСЗУ центрами первинної медико-санітарної 

допомоги у 2018 році в першу чергу спрямовувалися на виплату заробітної 

плати медичному персоналу, а також на придбання обладнання та проведення 

поточних косметичних ремонтів в закладах. 

 Завдяки зміні фінансування закладів охорони здоров’я первинної ланки 

надання медичної допомоги, збільшилася заробітна плата медичного 

персоналу. 

Середня заробітна плата медичного персоналу 

Підприємство 

 

Лікарі Медичні сестри 

2018 2017 2018 2017 

 КНП ЦПМСД № 1 13086,0 10028,0 9803,0 8685,0 

 КНП ЦПМСД № 2 10897,0 7861,0 9185,0 8112,0 

 КНП ЦПМСД № 3 12272,0 10849,0 9594,0 8736,0 

 КНП ЦПМСД № 4 10180,0 8738,6 8721,7 7918,1 

 КНП КДЦ 8234,0 7398,6 6945,0 5997,0 

 Протягом останніх років, вдалося значно покращити матеріально-

технічну базу закладів охорони здоров’я району, яка практично в повному 

обсязі на сьогоднішній день забезпечує належний рівень лікувально-

діагностичного процесу мешканцям району на догоспітальному етапі. 

 Комунальними некомерційними підприємствами – центрами первинної 

медико-санітарної допомоги за кошти, отримані від НСЗУ та власних 

надходжень проводилися косметичні ремонти приміщень та закупівля 

обладнання. 

  КНП ЦПМСД № 1: 

 В два етапи в 2017-2018 роках в будівлі по просп. Маяковського,32б 

встановлено протипожежну сигналізацію на суму 328188 грн. 

 Закуплено: меблів для кабінетів на суму 137,6 тис.грн., медичних меблів 

на суму – 83 тис.грн., холодильники для кабінету щеплень на суму 12,0 

тис.грн., мобільні телефони для зв’язку «пацієнт-лікар» на суму – 32,6тис.грн. 

,господарського інвентарю  - на суму 144,8 тис.грн. 

  КНП ЦПМСД № 2: 

 У 2018 році використано коштів на проведення капітальних ремонтів - 

529,5 тис. грн., з них: ремонт приміщень, вул. Драйзера, 19  - 335,8 тис. грн.; 

ремонт приміщень вул.  Радосинська,18 - 193,7 тис. грн.. 

 Розпочатий у 2017 році капітальний ремонт віддаленого відділення 

амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в с. Троєщина 
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продовжений і в 2018 році. Нова амбулаторія наблизить надання первинної 

медичної допомоги до населення, створить комфортні умови для пацієнтів. 

 Придбано комп’ютерне обладнання та офісна техніка.  

  КНП ЦПМСД № 3: 

 У 2018 році проведені роботи з покращення технічного стану  на суму 

157,8 ти с. грн.,  з них :  

- поточний ремонт кабінетів лікарів – 45,8 тис. грн. 

- придбання генератора живлення – 10,8 тис. грн. 

- встановлення  системи  охоронної сигналізації – 101,2 тис. грн. 

Покращення матеріально – технічної бази дозволило : 

- обладнати робоче місце лікаря та  медичної сестри первинної мережі 

згідно з Табелем оснащення; 

- впровадити медичну інформаційну систему , що дало можливість 
ліквідувати черги, забезпечити електронний запис  до лікаря , оперативно 

оформляти декларації  про вибір лікаря, обладнати  сучасне робоче місце 

реєстратора; 

 - забезпечити на базі АЗПСМ проведення загального аналізу крові за 18 

показниками, аналізу сечі (закуплені сучасні гематологічні аналізатори, 

аналізатори сечі). 

  КНП ЦПМСД № 4: 

 У 2018 році проведено: 

  - капітальний ремонт палат денного перебування на суму 81,7 тис. грн..;     

  - капітальний ремонт частини фасаду по бульв. Вигурівському, 4 – 27,4 

тис.  грн.; 

  - заміна вікон - -102,0 тис. грн.; 

  - заміна металопластикових дверей – 68,8 тис. грн.; 

  - встановлення електронного табло  - 33,3 тис. грн.         

 Закуплено: таблиці для вимірювання зору, глюкометри з тест – смужками 

(147,0 тис. грн.), меблі медичні (19,6 тис. грн.), меблі для кабінетів (65,9 тис. 

грн..), пожежне устаткування (19,5 тис. грн.), мобільні телефони для зв’язку 

«пацієнт-лікар»  (33,9 тис. грн.). 

  КНП КДЦ: 

 У 2018 році: 

  - проведений капітальний ремонт мамографічної системи вартістю 

682400,00 грн.; 

  - капітальний ремонт приміщення – облаштування соляної кімнати в 

фізіотерапевтичному відділенні філії № 2 КНП «КДЦ» вартістю 83937,30 грн.; 

- проведений капітальний ремонт рентгенівського діагностичного 

обладнання  вартістю 215090,00 грн. 

 Здійснені закупівлі на суму 8 816,27 тис. грн., в тому числі централізовані, 

медичного обладнання 4 751,70 тис. грн., а саме: 

 - діагностичне обладнання 4171,15 тис. грн..( Комплекс  діагностичний 

"Cardio"; 

- комплекс реєстраторів добової електрокардіограми; 

- гастрофіброскоп діагностичний; 

- система ультразвукова діагностична Mylab з трьома датчиками,  
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- ультразвукова діагностична система Versana Essenti;  

- хірургічне обладнання на 2666,52 тис. грн.; 

- цифровий хроноамперметричний аналізатор, васкулярний допплер, 

автоматичний рефрактор-кератометр URK-800F, прямий бінокулярний тубус із 

окулярами, апарат подологічний для механічної стопи, пристрій для 

візуального аналізу стопи, електрокоагулятор високочастотний зварювальний, 

колькоскоп Brightfield з телевізором та інше обладнання; 

- апаратура для радіо-, механо-, електро- та фізичної терапії  - 1978,60                   

тис. грн. 

Забезпечено виконання Урядової  програми «Доступні ліки». Станом на 

29.12.2018 лікарями медичних закладів Деснянського району м. Києва виписано 

89838 рецептів на відшкодування вартості лікарських засобів 51612 хворим, що 

страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, 

бронхіальну астму. Фактично, станом на 29.12.2018, згідно наданих звітів 

аптечних мереж, відшкодування здійснено на загальну суму 6940,2 тис. грн.  

З метою забезпечення досягнення цільових показників прогресу у 

припиненні епідемії ВІЛ-інфекції в рамках стратегії Fast-Trask Cities  у великих 

містах при координації Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНІСЕЙД) та 

збільшення охоплення населення Деснянського району тестуванням на ВІЛ-

інфекцію, в першу чергу, за рахунок наближення послуг та широкого 

застосування швидких тестів в підпорядкованих закладах охорони здоров’я 

запроваджено та у 2018 році протестовано за допомогою швидких тестів 6344 

особи, з них виявлено антитіла до ВІЛ у 51 випадках. Забезпечено 100% 

дворазове обстеження на ВІЛ серед вагітних, під час якого у 8 випадках 

діагностовано ВІЛ-інфекцію. Налагоджена тісна співпраця з районним 

кабінетом Довіри (бульвар Висоцького, 8). Забезпечено надання 

антиретровірусної терапії за місцем проживання хворих в 4 відповідних 

кабінетах  при КІЗах КНП КДЦ. 

 Забезпечено наближення доступності шляхом амбулаторного лікування 

хворих на туберкульоз (без бактеріовиділення) через ДОТ-кабінети ЦПМСД. 

 Створений реєстр хворих району на рідкісні (орфанні) захворювання, які 

перебувають на обліку в підпорядкованих закладах охорони здоров’я та 

потребують медикаментозного лікування, спеціального харчування, 

забезпечення засобами медичного призначення.  

На виконання доручення Київського міського голови з липня 2018 року 

здійснювалася реалізації проекту «Лікар  у Вашому домі». На території 

Деснянського району у громадських місцях, а саме - в парках, скверах, біля 

торгово-розважальних центрів, аптек, ринків були розміщені стаціонарні 

пункти (палатки) прийому медичними працівниками підпорядкованих закладів 

охорони здоров’я мешканців та гостей Деснянського району. 

 У рамках проекту кожен охочий безкоштовно міг пройти медичні 

обстеження,  отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти 

експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та 

холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.  
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 З початку впровадження проекту послугами пересувних стаціонарних 

пунктів скористалися понад 5,5 тис. мешканців району. 

Мультидисциплінарними бригадами оглянуто вдома 428 немобільних хворих. 

КНП «КДЦ» Деснянського району м. Києва   придбане  нове  

устаткування, а саме  апарат  лазерний «Ліга-хігург» завдяки чому мешканці 

Деснянського району мають змогу отримувати хірургічну допомогу  при 

варикозній хворобі амбулаторно. Методика лазерної коагуляції вен мало 

травматичне, скорочує час виконання операції, дозволяє виписувати пацієнта 

додому через 2-4 години. 

Електрокоагулятор «Надія» електрохірургічний апарат ZEUS – 100/ 400, 

електрокоагулятор високочастотний зварювальний  ЕК-300 М. Завдяки цьому 

обладнанню виконуються хірургічні втручання з мінімальною крововтратою, 

що в свою чергу скорочує час виконання операції та попереджає виникнення 

можливих ускладнень. 

В кабінеті діабетичної стопи придбані: діагностичний аппарат «Sudo-scan». 

У пацієнтів є можливість обстежитись на предмет  ризиків  виникнення 

діабетичної ангіопатії, а також встановити стадії вже наявної хвороби, 

забезпечити своєчасне попередження ускладнень цукрового діабету. 

 Апарат «Подолог» забезпечує якісний догляд за стопою у хворих з 

цукровим діабетом, що в свою чергу сприяє попередженню виникнення    

ускладнень, пов`язаних з діабетом.        

Придбання столу електричного операційного DL-C, артропомпи, 

пересувної операційної безтіньової лампи, інструментів для хірургічних та 

ортопедичних операцій, дало змогу впровадити нові світові методики лікування 

хворих, зменшити тривалість перебування хворих в наркозі при оперативних 

втручаннях, мінімізувати хірургічний розтин, запобігти хірургічних 

ускладнень. 

Завдяки Серверу для зберігання рентгенівських знімків, в Деснянському 

районі впроваджено електронну програму з наявності рентгенологічних знімків 

пацієнтів на робочому місці лікарів – спеціалістів (ортопедов – травматологів, 

хірургів, отоларингологів, пульмонолога, алерголога, ін..), в зв’язку з чим лікарі  

КДЦ мають змогу отримати цифрове зображення рентгенологічного знімку 

хворого на моніторі свого комп’ютера (під час амбулаторного прийому) для 

перегляду та встановлення своєчасного і точного діагнозу, зекономити на 

витратних матеріалах. Наразі триває робота по приєднанню до зазначеної 

програми сімейних лікарів.  

В липні 2017 року почалось практичне запровадження електронної 

системи запису пацієнтів на амбулаторний прийом до вузьких фахівців 

базового закладу та 6 філій. Для здійснення впровадження було закуплено 

необхідне комп’ютерне обладнання, підписано меморандум про співпрацю з 

компанією «Helsi», за допомогою якої проведено навчання працівників центру, 

забезпечено роботу програми «Helsi» в Деснянському районі та з 02.07.2017 

року в тестовому, а з 01.08.2017 року в постійному режимі запрацювала 

електрона система запису на прийом до лікарів КДЦ. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 
Мережа закладів освіти району 

 

В Деснянському районі функціонує 127 закладів освіти.  

З них: 

 Комунальної форми власності: 

 66 дошкільних навчальних закладів; 

 9 навчально-виховних комплексів; 

 44 загальноосвітні навчальні заклади; 

 4 позашкільні навчальні заклади; 

 Приватної форми власності: 

 3 гімназії;  

 1 навчально-виховний комплекс; 

 

В закладах дошкільної освіти  виховується 15 201 дитина (на 29 дітей 

більше, ніж у минулому році), в закладах загальної середньої освіти навчається 

36 030 учнів (на 1335 учнів більше), в закладах позашкільної освіти навчається  

6 003 учні (на 572 учні більше).  

 

Реконструкція з добудовою (блоку Б) спеціалізованої школи № 23 по 

вул. Путивльській, 35 (в селищі Биківня) 

 

 У 2018 році проводилась реконструкція з добудовою (блоку Б) 

спеціалізованої школи № 23. Замовником по виконанню робіт з реконструкції 

визначено КП «Ватутінськінвестбуд», будівельні роботи виконує ТОВ «ВЕСТ 

БІЛДІНГ ГРУП». 

 На даний час тривають завершувальні роботи. 

 

 
 

Результативність навчально-виховного процесу 

У 2018 році збільшилась кількість переможців у ІІІ (міському) етапі 

Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін. Так, переможцями стали  

 319 учнів закладів загальної середньої освіти (284  учні у минулому  році), з 

них: 
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- на ІV (республіканському ) етапі Всеукраїнської олімпіади з географії  ІІІ 
місце посів Редя Андрій, учень 11 класу спеціалізованої школи № 250,  

- ІІ місце на ІV (республіканському ) етапі Всеукраїнської олімпіади з 
біології вибров Чудовський Єгор, учень 8 класу гімназії  «Києво-Могилянський 

колегіум»,  

- І місце на Всеукраїнській олімпіаді з хімії (ІV (республіканський) етап) 
отримали Соколенко Вікторія та Соколенко Інна, учениці 8 класу гімназії  

«Києво-Могилянський колегіум». 

Серед учнів гімназій, ліцеїв, НВК  найбільше призерів у гімназіях: «Києво-

Могилянський колегіум»,  «Троєщина», № 283. 

Серед учнів спеціалізованих закладів освіти найбільше призерів у ЗЗСО 

№№ 307, 247, 207. 

Серед учнів загальноосвітніх шкіл найбільше призерів у ЗЗСО №№ 263, 

249.  

У 2018 році   нагороджено  учнів закладів загальної середньої освіти 

району: 

- стипендією Президента України:  Соколенко Вікторію та Соколенко Інну, 
учениць 9 класу гімназії  «Києво-Могилянський колегіум»,  за перемогу у 

Всеукраїнській олімпіаді з хімії (ІV (республіканський) етап);  

 

 
 

 

- стипендіями Київської міської ради: Гаврищук К.О. (ЗЗСО №250), 

Зінькову В.М. ( гімназія №283),  Косицького В.А.(ЗЗСО №250), Строкач 

Д.В.(ЗЗСО №250),  Щербину М.І.(ЗЗСО №320), Борисенка Ю.В.(ЗЗСО №202), 

Франкова О.О.(ЗЗСО №307) за активну участь у інтелектуальних змаганнях та 

високі досягнення у навчальній діяльності. 

У ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт Малої 

Академії наук призові місця посіли 56 учнів ( у 2017 році – 50). 

Демодова Валерія Олександрівна, учениця 11 класу ЗЗСО № 306,  

виборола ІІІ місце на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-

дослідницьких робіт МАН  (відділення екології та аграрних наук). 
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Курганська Ольга Сергіївна, вчитель німецької мови Міжнародної  

школи «Глобус» Деснянського району міста Києва посіла І місце  у  ІІ 

(міському) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» у номінації 

«Німецька мова» та стала лауреатом Всеукраїнського етапу. 

 
       На міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької  військово-

патріотичної гри  «Сокіл»  («Джура»)  ІІ призове місце другий рік поспіль 

виборола команда - рій «Патріоти» СШ № 307. Ця команда стала лауреатом  

фінального етапу гри – фестивалю «Сокіл»  («Джура»)  «Джура 2018: 

Наддніпрянська Січ». 

 
 

ЗНО 

Важливим показником якості освіти у діяльності навчальних закладів є 

результативність участі випускників у ЗНО.  

В ЗНО-2018 обрали  українську мову – 1706  учнів, математику – 751 

учень, історію України – 1185 учнів. 

Відповідно ЗНО-2017 обрали  українську мову – 2048 учнів, математику 

– 892 учні, історію України – 1444 учні. 

Кращі результати продемонстрували випускники, які набрали від 160 до 

200 балів з предметів: 

-  українська мова – 49% учасників (2017 - 35%); 

- математика - 35% випускників (2017 – 31%), 

- історія України – 21% випускників (2017 - 21%). 
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Серед випускників ліцеїв, гімназій, НВК найкращі результати ЗНО з  

української мови, історії України, математики у гімназіях «Києво-

Могилянський колегіум» та «Троєщина», гімназії № 283 та НВК № 39. Ці 

заклади були серед лідерів рейтингу і в 2017 році. 

Серед випускників спеціалізованих закладів загальної середньої освіти 

найкращі результати ЗНО: 

-  з української мови –  СШ № 250, 307, 264, 247, 189, 320 (у 2017 -   

СШ №250, 202, 251, 247, 264, 320);  

- з історії України – СШ № 250, 264, 307, 189,  277 (у 2017 - СШ№ 250, 264, 

307). 

- з математики – СШ № 250, 202, 307, 251 ( у 2017 - СШ№ 307, 277, 320, 

264). 

- Серед випускників закладів загальної середньої освіти найкращі 

результати ЗНО: 

-  з української мови – ЗЗСО № 190, 306, 270, 276 (у 2017 - ЗЗСО № 147, 

259, 282, 306, 321) 

- з історії України –  ЗЗСО № 270, 190, 119 (у 2017 - ЗЗСО № ЗНЗ № 306, 

321) 

- з математики – ЗЗСО № 218, 263, 306 (у 2017 - ЗЗСО № 306, 282). 

 

Дослідно-експериментальна діяльність ЗНЗ 

Кількість закладів, які реалізують   експериментальні педагогічні проекти, 

зростає з кожним роком. У 2017-2018 навчальному році дослідно-

експериментальна робота в освітньому просторі реалізується  в 19-ти проектах, 

з них:  6 - мають статус Всеукраїнського рівня (4 навчальні заклади) та 13 – 

регіонального рівня (34 навчальні заклади). Цей показник збільшився на  

5 закладів.  

У 2018 році дослідно-експериментальна робота в освітньому просторі 

Деснянського району  реалізувалася  в 16 -ти  науково-дослідних педагогічних 

експериментах,  8 - з яких мають статус Всеукраїнського рівня (25 навчальних 

закладів) та 8 – регіонального рівня (39 навчальних закладів). 

    8  закладів загальної середньої освіти (ЗНЗ № 147, 207, 247, 250, 292, 

294, 322 та СНВК «Вікторія») із 34 закладів міста Києва та із 126 закладів 

України  стали в авангарді впровадження освітніх реформ та пілотують  проект 

нових Державних стандартів початкової школи у дослідно-експериментальній 

роботі всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації 

нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти». 

 

Нова українська школа 

  З 2018 року у закладах загальної середньої освіти Деснянського району 

реалізується реформаторська освітня політика та впроваджується Нова 

українська школа.   

  Проведено заходи щодо навчання та підготовки вчителів класів НУШ: 

 понад 500 педагогічних працівників пройшли online - навчання на 

електронній платформі EdEra; 
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 підготовлено 6 сертифікованих тренерів, які навчатимуть вчителів 
початкової школи за програмами НУШ  впродовж наступних  4 років; 

 для 157 вчителів початкових класів проведено 3 навчальні  сесії; 

Також підвищення кваліфікації в рамках НУШ пройшли: 

• 127 вчителів англійської мови та 53 заступників директорів; 

• 11 асистентів вчителів інклюзивних класів.  

Важливою складовою НУШ є новий освітній простір, який має мотивувати 

школярів до пізнання різноманітності світу. На створення нового освітнього 

простору  в рамках Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2018 році  

для закладів освіти Деснянського району виділено  25 135,0 тис. грн. (у 2017 

році сума становила -  1 069,7 тис. грн. ). Завдяки фінансовій самостійності 

керівники закладів спрямовували  кошти за потребами для впровадження  

реформ НУШ на поточні ремонти класних приміщень, закупівлю сучасних 

меблів, парт  та мультимедійного обладнання, дидактичних матеріалів. У 2018 

році в закладах освіти придбано 3822 новеньких одномісних парт. 

 Також закуплено сучасні меблі у класні приміщення та кімнати 

відпочинку: комплекти пуфів «Веснянка», кольрові стінки, тумби, шафи для 

зберігання дидактичних матеріалів; осередки вчителя та осередок для 

художньої творчої діяльності; дитячі м'які меблі для зони відпочинку; столи 

кольорові кутові, столи-шахи; столи для Лєго; фліп-чарти; ігрові майданчики та 

багато інших. Школи заграли веселковими кольорами та квітковими 

відтінками. 

 

    
 

Проекти громадського бюджетування – 2018 

У 2018 році на розвиток освітнього простору району завдяки ініціативі 

мешканців Деснянського району залучено кошти громадського бюджету  на 

реалізацію проектів-переможців ГБ – 2018 у сумі 7 170,06  тис. грн. (у 

порівнянні з минулим періодом - 2 973,83 тис. грн.) 
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Відкриття   Інклюзивно-ресурсного центру № 3 

 Деснянського району м. Києва 

З метою реалізації державних комплексних заходів із супроводження і 

забезпечення осіб з особливими освітніми потребами психолого-педагогічними 

та корекційно-розвитковими послугами мешканців Деснянського району, у  

2018 році при Управлінні освіти створено Інклюзивно-ресурсний  центр 

Деснянського району м. Києва, який  розташований за адресою: м. Київ, вулиця 

Братиславська, 14-А.  

 

Інклюзія 

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей з 

особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у 

суспільство, у 2018 році у закладах освіти функціонували спеціальні та 

інклюзивні класи: 

  спеціальний навчально-виховний комплекс «Мрія», для дітей з 

порушенням опорно-рухового апарату; 

  спеціальні класи для дітей з тяжким порушенням мовлення в школах І-ІІІ 
ступенів № 248, 213, 282; 

  спеціальні класи для дітей зі зниженим зором в школі І ступеня № 311 та 

школі І-ІІІ ступенів № 275; 

  спеціальний клас для дітей з аутизмом в школі І-ІІІ ступенів № 259; 

  інклюзивні класи в ЗНЗ № 190, 212, 213,  218, 249,  259, 275, 276, 300,  

308; 

  спеціальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 753 для 

дітей з порушенням мовлення; 

  спеціальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 569 для 

дітей з затримкою психічного розвитку та розумово відсталих дітей; 

  спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 755 для дітей 

з порушенням зору; 

  спеціальні групи для дітей з порушенням спектру аутизму (ДНЗ № 795); 

  спеціальні групи для дітей з порушенням мовлення (ДНЗ № 9, 125, 170, 

176, 491, 512, 597, 721, 776). 

Для збереження та зміцнення здоров’я дітей, в районі функціонують 

дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) санаторного типу: 

  ДНЗ № 94 (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та 

вилікуваних від туберкульозу), 

  ДНЗ № 520 «Юніор» (для дітей з хронічними неспецифічними 

захворюваннями органів дихання), 

  ДНЗ №№ 757, 509, 767 (для дітей із хворобами травлення). 

У системі освіти Деснянського району створені необхідні умови для 

виконання чинного законодавства України щодо забезпечення обов’язкового 

охоплення різними формами дошкільної освіти 100% дітей дошкільного віку. 

Так, в 2018 році відкрито 14 інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти 

№№ 39, 301, 597, 721, 745, 767, 768, 795, 91 «Діамант». 
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Електронна черга 

Набір дітей до дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно 

до системи електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. 

Управління освіти проводить всі заходи для забезпечення належного 

функціонування Системи та надання місць в закладах дошкільної освіти дітям 

дошкільного віку. 

Кількість вільних місць постійно коригується керівниками відповідно до 

норм наповнюваності, можливості закладу дошкільної освіти та запитів батьків. 

На даний час загальна черга в системі електронного запису до закладів 

дошкільної освіти Деснянського району становить з 3 до 6 років - 787 дітей, з  

2 до 3 років - 829 дітей. 

 

Відновлення груп в закладах дошкільної освіти 

З метою розширення мережі закладів дошкільної освіти району та 

збільшення кількості місць, 

 Управлінням освіти постійно проводиться відповідна робота. Протягом 

2018 року було відремонтовано 11 груп, в тому числі відновлено роботу 10 

груп. 

Так, відповідно до міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 

2016-2018 роки» завершено роботу по відновленню 5 груп в 5-ти закладах:   

№№ 34, 528, 743, 784, 721. Для комфортного перебування дітей в закладі, за 

рахунок бюджетних коштів, також були придбані дитячі меблі, сучасні ігрові 

куточки, посуд, м’який інвентар. 

За рахунок коштів Проекту «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури УФСІ V» відновлено роботу 5 груп у ЗДО №№ 91 «Діамант» 

(1), 752 (1), 742 (3). 

Всього додатково відкрито 180 місць для дітей дошкільного віку. 

      
 

Роботи, які заплановано провести у 2019 році: 

За рахунок коштів Проекту «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури УФСІ V» завершуються роботи по відновленню ще 4 груп в 

ЗДО №№ 83 та 769  
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Відповідно до міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-

2023 роки» заплановано: 

- відновлення 1 групи у ЗДО № 745; 

- відновлення 1 групи у ЗДО № 12; 

- відновлення 1 групи у ЗДО № 202. 

 

Мінітермомодернізація закладів дошкільної освіти 

Замовник виконання робіт – КП «Житлоінвестбуд – УКБ». 

Заклади освіти, в яких на даний час виконуються роботи (покрівля, фасад, 

заміна вікон) – ДНЗ № 136, 170, 165, 796, 512, 742, 753, 771. 

ДНЗ № 459 та 491 через відсутність фінансування роботи не проводяться. 

 

Термомодернізація ДНЗ № 300 

Згідно Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в 2018 році 

проведено термомодернізацію (реконструкцію) будівлі закладу дошкільної 

освіти № 300. В закладі замінені вікна на металопластикові конструкції, 

утеплений дах та фасад будівлі. Для комфортного перебування дітей за рахунок 

бюджетних коштів були придбані меблі в групи, відремонтовані місця 

загального користування 3 груп, придбані будівельні матеріали для проведення 

ремонтних робіт в групових приміщеннях (шпалери, лінолеум тощо). Малюків 

вітали рідні вихователі в світлих теплих оновлених групах з новими дитячими 

ігровими меблями, сучасними освітлювальними приладами та з новими 

радіаторами опалення. В кожній груповій кімнаті встановлені пристрої 

фільтрації повітря.  

 
 

Проведення капітальних ремонтів 

Відповідно до міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-

2018 роки», рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про 

бюджет міста Києва на 2018 рік» по галузі «Освіта», «Фізична культура і 

спорт» та «Економічна діяльність» передбачалися видатки спеціального фонду 

бюджету (бюджету розвитку) на виконання робіт з капітального ремонту в сумі 

59 012,79 тис. грн. Станом на 29.12.2018 освоєно 56 171,46 тис. грн.  
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По галузі «Освіта» кошти в сумі 52 193,79 тис грн. передбачено на:  

- капітальний ремонт ігрових майданчиків в 23-х закладах дошкільної 

освіти (ЗДО №№ 9, 91 «Діамант», 94, 170, 512, 689, 690, 721, 742, 744, 753, 755, 

758, 768, 769, 770, 771, 776, 780, 781, 796, 797, 812) – 8 614,50 тис. грн. Роботи 

завершено. Станом на 29.12.2018 освоєно 8 612,47 тис. грн. 

- відновлення груп в 5-ти закладах дошкільної освіти (ЗДО №№ 34, 528, 

721, 743, 784)– 4 317,90 тис. грн. Роботи завершено. Станом на 29.12.2018 

освоєно 4 315,65 тис. грн. 

- відновлення роботи закладу (ЗДО № 782) – проектні роботи – 54,7 

тис.грн. Роботи завершені. Станом на 29.12.2018 освоєно 54,67 тис.грн. 

- капітальний ремонт харчоблоків в 3-х закладах дошкільної освіти (ЗДО 

№№136, 743, 769) та 2-х закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 39, 

152) - 4 431,3 тис. грн. Роботи завершено. Станом на 29.12.2018 освоєно 

4 364,15 тис. грн. 

- заміна вікон у 12-ти закладах дошкільної освіти (ЗДО №№ 520 «Юніор», 

767, 34 «Оріяна», 83, 91 «Діамант», 721, 755, 776, 812, 39 «Світанок», 459, 797,), 

7-ми закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 119, 207, 259, 270, 294, 

320, Вечірня школа №18) та 1-му позашкільному закладі (ЦДЮТ) –  4 394,03 

тис. грн. Роботи завершено. Станом на 29.12.2018 освоєно 4 384,73 тис. грн.  

- капітальний ремонт вхідної групи в 1-му закладі дошкільної освіти (ЗДО 

№ 555) – 103,8 тис. грн. Роботи завершено. Станом на 29.12.2018 освоєно 

103,75 тис.грн. 

- капітальний ремонт пральні в 1-му закладі дошкільної освіти (ЗДО № 

514) – 308,8 тис. грн. Роботи завершено. Станом на 29.12.2018 освоєно  308,73 

тис.грн. 

- капітальний ремонт приміщень в 2-х закладах загальної середньої освіти 

(ЗНЗ №№ 278, 301) – 1 436,5 тис. грн. Роботи завершені. Станом на 29.12.2018 

освоєно 1 436,35 тис.грн. 

- забезпечення архітектурної доступності закладів освіти – 12 371,00 тис. 

грн.: 

- капітальний ремонт вхідних груп з влаштуванням пандуса в 38-ми 

закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 119, 147, 192, 202, 207, 238, 247, 

248, 250, 251, 263, 264, 270, 276, 277, 278, 282, 283, 292, 300, 301, 306, 307, 308, 

311, 312, 313, 320, 321, 322, гімназія «Троєщина», гімназія «КМК», СНВК 

«Вікторія», СНВК «Деснянка», СНВК «Київські каштани», СНВК «Лісові 

дзвіночки», СНВК «Мрія», СНВК «Усмішка») – 9 752,60 тис. грн.  Роботи 

завершені. Станом на 29.12.2018 освоєно 9 749,97 тис. грн.;  

- капітальний ремонт місць загального користування в 6-ти закладах 

загальної середньої освіти (ЗЗСО № 119, 278, 301, 264, 275, 320) – 2 618,40 тис. 

грн. Роботи завершені. Станом на 29.12.2018 освоєно 2 578,42 тис. грн 
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- капітальний ремонт покрівель у 8-ми закладах дошкільної освіти (ЗДО № 

767, 743, 12, 102, 421, 744, 781, 797) та 3-х закладах загальної середньої освіти 

(ЗЗСО №№ 301, 320, 283) – 2 475,4 тис. грн. Роботи завершено. Станом на 

29.12.2018 освоєно 2 313,07 тис.грн. 

- капітальний ремонт фасаду в 1-му закладі загальної середньої освіти 

(ЗЗСО № 311) та 1-му закладі дошкільної освіти (ЗДО № 752, проектні роботи)  

– 1 146,7 тис. грн. Роботи завершено. Станом на 29.12.2018 освоєно 1 106,86 

тис.грн. 

- капітальний ремонт спортивних залів з допоміжними приміщеннями в 2-х 

закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 190, 306) – 2 984,7   тис. грн. 

Роботи завершено. Станом на 29.12.2018 освоєно 2 984,6 тис.грн.  

- капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків у 2-х закладах 

загальної середньої освіти (ЗЗСО № 39, № 278) – 2 049,8 тис. грн. Роботи 

завершено. Станом на 29.12.2018 освоєно 2 049,8 тис.грн. 
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- капітальний ремонт вхідної групи (заміна дверей) в 1-му закладі загальної 

середньої освіти (ЗЗСО № 249) – 200,0 тис. грн. Роботи завершено. Станом на 

29.12.2018 освоєно 200,0 тис.грн. 

- капітальний ремонт інженерних мереж (ЦО, ХВП, ГВП, каналізація) в 1-

му закладі загальної середньої освіти (ЗЗСО № 270) – 134,6 тис. грн. Роботи 

завершено. Станом на 29.12.2018 освоєно 134,6 тис.грн. 

По галузі «Економічна діяльність» видатки в сумі 6 084,00 тис. грн. 

передбачено на: 

- капітальний ремонт 2 спортивних залів в 2-х закладах загальної середньої 

освіти (ЗЗСО №№ 250, 283) – 1 869,0 тис. грн. (в т.ч. за рахунок субвенції з 

державного бюджету 1 780,00 тис. грн.). Роботи завершено. Станом на 

29.12.2018 освоєно 1 846,03  тис.грн. 

- заміна вікон на сучасні енергоощадні у 16-ти закладах загальної середньої 

освіти (ЗЗСО №№ 263, 270, 275, 276, 277, 282, 283, 292, 293, 294, 301, 307, 308, 

311, 313, 321) –       2 415,00 тис. грн. (в т.ч. за рахунок субвенції з державного 

бюджету 2 300,00 тис. грн.). Роботи завершено у 15 закладах. Станом на 

29.12.2018 освоєно 1 955,00  тис.грн. 

- ремонт актової зали та їдальні в 1-му закладі загальної середньої освіти 

(ЗЗСО №307) – 1 800,0 тис. грн. (в т.ч. за рахунок субвенції з державного 

бюджету 1 800,00 тис. грн.). 

По галузі «Фізкультура і спорт» видатки в сумі 735,00 тис. грн.  

передбачено на: 

- капітальний ремонт (заміна вікон) в 1 закладі (КДЮСШ № 14) – 263,0 

тис. грн. Роботи завершено. Станом на 29.12.2018 освоєно 262,93 тис. грн. 

- капітальний ремонт асфальтного покриття  в 1 закладі (КДЮСШ № 14) – 

453,8 тис. грн. Роботи завершено. Станом на 29.12.2018 освоєно 453,73 тис. 

грн. 

- капітальний ремонт покрівлі в 1 закладі (КДЮСШ № 14) – 18,2 тис. грн. 

Роботи завершено. Станом на 29.12.2018 освоєно 18,16 тис. грн. 

Крім того, передбачено видатки на реалізацію проектів-переможців 

громадського бюджету в сумі 7 170,06 тис. грн, а саме: 

- проект громадського бюджету № 533 "Заміна вікон в школі № 321" 386,0 

тис. грн. Роботи виконані, станом на 29.12.2018 освоєно 385,81 тис.грн. 

- проект громадського бюджету № 361 "Реконструкція стадіону на 

території шкіл 300 та 301 Деснянського району" 2 000,0 тис. грн. Роботи 

завершено. Станом на 29.12.2018 освоєно 1 777,0 тис.грн. 

- проект громадського бюджету № 622 "Футбольне поле - Спортивне 

містечко"(ЗНЗ № 259) - 1 988,24 тис. грн. Роботи завершено. Станом на 

29.12.2018 освоєно 1 983,06 тис.грн. 

- проект громадського бюджету № 296 "Заміна вікон в школі № 300" 397,0 

тис. грн. Роботи завершено. Станом на 29.12.2018 освоєно 393,5 тис.грн. 

- проект громадського бюджету № 614 "Спортивне містечко" (ЗНЗ № 259) 

1 999,82 тис. грн. Роботи завершено. Станом на 29.12.2018 освоєно 1 999,82 

тис.грн. 
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- проект громадського бюджету № 529 "Капітальний ремонт актової зали в 

школі № 263" 399,0 тис. грн. Роботи завершено. Станом на 29.12.2018 освоєно 

398,63 тис.грн. 

 

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 

На 2018 рік по галузі «Освіта» передбачено видатки спеціального фонду 

бюджету (бюджету розвитку) на придбання обладнання (КЕКВ 3110) 27 216,7 

тис. грн, касові видатки становлять 26 944,7 тис.грн (99,0%) 
 

1. За рахунок місцевого бюджету (бюджету розвитку) передбачено 

видатки на: 
 

придбання навчальних кабінетів STEM та STEAM для 10-ти ЗЗСО на 

загальну суму 1 545,0 тис. грн. Касові видатки - 1 544,8 тис. грн (99,9%); 
 

придбання комп’ютерної техніки, оргтехніки для 10-ти ЗЗСО на загальну 

суму 2 008,2 тис. грн. Касові видатки – 2 008,2 тис. грн (100,0%); 
  

придбання обладнання та меблі для створення Нового освітнього простору 

у 42-х ЗЗСО на суму 9 150, 00 тис. грн. Касові видатки – 9 149,6 тис. грн 

(100,0%); 
 

придбання обладнання для харчоблоків у 17-ти  ЗЗСО та 16-ти ЗДО на 

загальну суму 2 453,1 тис. грн. Касові 2 443,3 тис. грн (99,6%); 
 

придбання ігрових майданчиків для 7-ми ЗДО на суму 1000,0 тис. грн. 

Касові 994,8 тис. грн (99,5%); 
 

придбання ергономічних меблів для ЗЗСО № 23 (конкурс «KyivEdSpace») 

на суму 300,0 тис. грн (100%); 
 

придбання обладнання для модульного індивідуального теплового пункту 

для 3-х ЗДО на суму 160,0,0 тис. грн (100%). 
 

2. За Програмою вирішення депутатами КМР соціально- 

економічних проблем передбачено видатки на: 
 

придбання плазменної панелі та ноутбука для ЗЗСО № 249 на суму 35,0 

тис. грн (100%); 
 

придбання проектора та екрана для проектора для ЗЗСО № 264 на суму 

30,0 тис. грн. Касові видатки - 28,0 тис. грн (93,3%); 
 

придбання музично-звукового обладнання та ноутбука для ЗЗСО № 321 на 

суму 45,0 тис. грн (100%); 
 

3. За рахунок видатків державного бюджету (освітня субвенція) 

передбачено видатки на: 
 

комп’ютерної техніки, багатофункціональних пристроїв (БФП) для учнів 

1-х класів для 42-х ЗЗСО на суму 1 468,9 тис. грн. Касові видатки – 1 468,9 тис. 

грн. (99,9%) 
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оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/ профільним 

вивченням природничих та математичних предметів засобами навчання, у тому 

числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, 

мультимедійними засобами навчання у 42-х ЗЗСО на суму 7 070,6 тис. грн. 

Касові видатки - 7 070,4 тис. грн (100%); 
 

Обладнання для кабінету української мови у ЗЗСО № 192 на суму 45,7 тис. 

грн. Касові видатки - 44,2 тис. грн (96,7%). 
 

4. За рахунок видатків державного бюджету (субвенція для НУШ) 

передбачено видатки на: 
 

закупівлю комп’ютерного обладнання для 1-4 класів у 42-х ЗЗСО на суму 

1 351,0 тис. грн. Касові видатки - 1 351,0 тис. грн (100%). 
 

5. За рахунок видатків державного бюджету (субвенція на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) 

передбачено видатки на: 
 

закупівлю комп’ютерного, мультимелійного обладнання та меблів 

інклюзивно-ресурсного центру в сумі 554,2 тис. грн. Касові видатки – 301,5 

тис. грн (54,4%). 
 

Крім того, за рахунок видатків державного бюджету (субвенція на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій) та співфінансування з місцевого бюджету передбачено кошти 

на: 
 

придбання спортивного обладнання (борцівських килимів САМБО) для 

ЗЗСО № 264 на суму 160,0 тис. грн. Касові видатки – 121,6 тис. грн (76,0%); 
 

співфінансуванняз місцевого бюджету в сумі 8,0 тис. грн. Касові видатки 

– 6,4 тис. грн (80,0%) 

 

Придбання меблів та дидактичних матеріалів 

1. За рахунок видатків державного бюджету (субвенція для НУШ) 

передбачено: 

закупівлю меблів для 1-х класів у 42-х ЗЗСО на суму 2 702,5 тис. грн. 

Касові видатки – 2 702,5 тис. грн. (100,0%); 

закупівлю дидактичних матеріалів для 1-х класів у 42-х ЗЗСО на суму 

2 701,5 тис. грн. Касові видатки - 2 696,2 тис. грн. (99,8%). 

2. За рахунок місцевого бюджету передбачено видатки на: 

закупівлю меблів для 1-х класів у 42-х ЗЗСО на суму 3 187.9 тис. грн 

(100%); 

закупівлю дидактичних матеріалів для 1-х класів у 42-х ЗЗСО на суму 

1 518,5 тис. грн (100,0%) 

На придбання шкільних, дитячих та офісних меблів передбачено видатки в 

сумі 7 445,8 тис. грн. Касові видатки - 7 301,0 тис. грн (98,0%) 

 



45 

 

Проблемні питання 

1. Будівництво закладу дошкільної освіти та закладу загальної середньої 

освіти в 24 мікрорайоні, закладу загальної середньої освіти  в 20   мікрорайоні, 

закладу дошкільної освіти та закладу загальної середньої освіти в селищі 

Биківня, які інтенсивно розбудовуються;  

2. Кадрове забезпечення закладів дошкільної освіти (вихователі, помічники 

вихователів). 

3. З метою забезпечення мешканців району дошкільною освітою, 

відновлення: 

- груп в працюючих закладах дошкільної освіти  

(200 дітей); 

- роботи дошкільного навчального закладу № 618 (вул. Каштанова, 6); 

- роботи дошкільного навчального закладу № 782 (вул. Сабурова, 16-А); 

4. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти району 

(здійснення капітальних ремонтів, придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування, оргтехніки, меблів тощо). 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ  

 
У Деснянському районі міста Києва проводиться робота щодо 

забезпечення реалізації державної політики в сфері культури, туризму та 

охорони культурної спадщини, виконання основних заходів та завдань 

відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

культуру», міської комплексної програми «Столична культура на 2016-2018 

роки», реалізації культурно-мистецьких та культурологічних заходів, сприяння 

розвитку національної культури, підтримки творчих спілок, талановитої молоді 

та творчості аматорських майстрів, залучення  громадських ініціатив до участі 

в культурно-мистецьких проектах, організації та проведення загальнорайонних 

творчо-мистецьких акцій та змістовного дозвілля населення, забезпечення умов 

для стабільної статутної діяльності закладів культури, впровадження 

енергозберігаючих технологій, збереження та популяризація історико-

культурної спадщини. 

У Деснянському районі м. Києва збережена існуюча мережа закладів 

культури, у тому числі: 

14 закладів, які підпорядковані Управлінню культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації:  

 3 початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади: 

- Київська дитяча школа мистецтв № 3,  

- Школа мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича 

Деснянського району міста Києва,  

- Дитяча музична школа № 24,  

 2 позашкільні навчальні заклади: 
- Центр естетичного виховання «Гармонія», 

- Освітньо-культурний центр «Дивосвіт»,  
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 1 клубний заклад (Будинок культури  Деснянського району 
міста Києва),  

 8 публічних бібліотек та Муніципальна галерея мистецтв, яка 
входять до складу Централізованої бібліотечної системи 

Деснянського району міста Києва; 

 4 заклади іншого підпорядкування: 

 Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна 

академія танцю імені Сержа Лифаря», до складу якого входить 

творча майстерня «Дитяча школа мистецтв № 7»; 

 2 муніципальні кінотеатри: «Флоренція», «Кіото»;  

 Центр культури і дозвілля культурно-мистецького центру 

Київського торговельно-економічного університету. 

 

І. Робота з громадськістю щодо визначення та реалізації культурної 

політики. 

Для забезпечення координації роботи органів виконавчої влади та 

громадськості щодо врахування суспільно значущих інтересів у вирішенні 

найважливіших питань гуманітарного розвитку, інтелектуальної та творчої 

діяльності, підготовки пропозицій щодо забезпечення додержання прав і свобод 

людини та громадянина у сферах культури й мистецтва при Деснянській 

районній в місті Києві державній адміністрації функціонує Рада митців. 

На офіційному веб-сайті Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації постійно висвітлюється інформація з питань культурно-

мистецького життя району, проектів та ініціатив Управління та 

підпорядкованих закладів. 

 

ІІ. Культурно-мистецькі заходи 

 Упродовж 2018 року проведено близько 1000 культурно-мистецьких 

заходів з нагоди державних та загальнорайонних свят, а також свят, пов’язаних 

з народними традиціями та обрядами, знаменними та пам’ятними датами і 

подіями, у тому числі: 

- комплекс заходів до Різдвяних свят та Водохреща; 

- комплекс заходів до Дня Соборності України; 

- комплекс заходів з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні; 

- комплекс заходів щодо вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав та виведення військ СРСР з Республіки Афганістан; 

- комплекс заходів з нагоди відзначення 204-річчя від дня народження 

Т. Шевченка; 

- святково-розважальний захід «Проводи зими. Масниця»; 

- урочисті заходи до 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи, 

- комплекс заходів з нагоди відзначення Дня українського добровольця; 

- заходи до річниці Перемоги у Другій світовій війні 1941-1945 років; 

- культурно-мистецькі заходи до Дня Києва та Дня столиці;  

- звітні концерти учнів шкіл естетичного виховання району; 

- концертні програми до відзначення професійних свят. 
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 Окрім того брали участь або організовували проведення культурно-

мистецьких заходів спільно з громадськими організаціями: 

- у заходах щодо вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав та виведення військ СРСР з Республіки Афганістан спільно з 

представниками Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів та Київської міської спілки ветеранів Афганістану); 

- в урочистих заходах з нагоди відзначення Дня українського добровольця 

спільно з представниками Київської міської спілки ветеранів АТО, 

громадськості, волонтерами, активістами. 

Упродовж звітного періоду вихованці та творчі колективи мистецьких 

шкіл брали участь та стали призерами міських, міжнародних та районних 

фестивалів та конкурсів:  

міжнародний конкурс «Щасливі долоньки» (учні КДШМ № 3), 

міжнародний фестиваль-конкурс «Підкори сцену» (1 премія - учні ДМШ № 24), 

міжнародний фестиваль-конкурс «Зимова фантазія» (1 та 2 премія - учні ДМШ 

№ 24), міжнародний конкурс-фестиваль «Platinum Orfey» (2 премія - учні ДМШ 

№ 24); міжнародний конкурс «ProFest» (премії 1 та 2 ступеня – учні ДМШ № 

24); міжнародний фестиваль-конкурс «Україна - це ми» (2 місце – учні ДМШ № 

24); міжнародний фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах 

«Веселкове розмаїття» (дипломи 2 та 3 ступня – учні ДМШ № 24); 

Міжнародний багатожанровий фестиваль мистецтва «Art Talаnt Fest-2018» (2 

місце – учні школи мистецтв ім. М. Леонтовича), Всеукраїнський фестиваль - 

конкурс мистецтв «В обіймах часу» (2 місце – учні школи мистецтв ім. М. 

Леонтовича) міжнародний фестиваль конкурс «Талановиті діти України» (1 

премія – учень ДМШ № 24); Всеукраїнський конкурс - огляд юних піаністів ім. 

О. Вериківської в Інституті музики ім. Глієра (7 переможців – учні школи 

мистецтв ім. М. Леонтовича), всеукраїнський конкурс «Зоряний старт» (1 місце 

– учень ДМШ № 24); Всеукраїнські змагання «Зимовий променад» (1 місце – 

учні КДШМ № 3); міський конкурс мистецтв дітей з особливими потребами 

«Повір у себе», Перший театральний конкурс «Натхнення» (Гран-Прі та 1 місце 

учні театрального відділення КДШМ № 3); конкурс юних композиторів імені 

В.Подвали (учні мистецьких шкіл); музично-літературна програма «Тарас 

Шевченко мовами національних спільнот», що започаткована Радою 

Національних спільнот України; Міжнародний фестиваль «Дні України на 

Балтійському морі» (диплом І ступеню), культурно-мистецький фестиваль 

«Київські історії. Андріївський узвіз», Другий фестиваль Українського 

аматорського театру «День театру на камерній сцені ТЮГу Київського 

академічного «Театру на Липках», а також у загальнорайонних заходах до Дня 

Соборності України, концертно-розважальних програмах до новорічно-

різдвяних свят, народних гуляннях «Масниці-2018», міжнародного жіночого 

дня, Дня Перемоги у Другій світовій війні, Дня Києва, Дня Незалежності 

України та багато інших. 

Здійснюється забезпечення культурних потреб малозабезпечених верств 

населення. Діти пільгових категорій відвідали комплекс різдвяних заходів 

«Новорічне Різдвяне дійство» за участю фольклорного та театрального відділів 

Київської дитячої школи мистецтв № 3. За участі вихованців театру-студії 
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«Вишневий сад» Центру естетичного виховання «Гармонія» в Муніципальній 

галереї мистецтв Деснянського району відбулися святкові заходи, які відвідали 

в тому числі діти пільгових категорій.  

Бібліотеки для дітей ЦБС Деснянського району проводять значну роботу 

над створенням комфортного середовища для малозабезпечених соціальних 

верств населення та користувачів з обмеженими можливостями, працюють над 

залученням їх до читання та участі у масових заходах, забезпечують 

безперешкодний та безкоштовний доступ до самоосвіти, інформаційних 

ресурсів, проведення змістовного дозвілля.  

За напрямом соціальної адаптації дітей бібліотеки району вже не перший 

рік працюють за проектом «Діти особливого піклування». Основними 

партнерами у співпраці за проектом лишаються спеціальний навчально-

виховний комплекс «Мрія» та Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

та молоді з функціональними обмеженнями. Продовжує діяльність у навчально-

виховному комплексі, з метою задоволення інформаційних потреб читачів з 

особливими потребами, пункт видачі літератури.  

Центром естетичного виховання «Гармонія»:  

- проводиться безтермінова благодійна акція «Долоні турботи» (допомога 

дітям Дитячого будинку «Берізка»); 

- здійснюється показ благодійних вистав для дітей пільгових категорій 

району; 

- налагоджена співпраця з міським Центром реабілітації дітей, що 

потрапили в складні життєві обставини. 

 

ІІІ. Аматорське мистецтво 

 У закладах культури району діють 57 аматорських творчих колективів, 

які об’єднують 1400 учасника. Серед цих колективів 10 мають звання 

«зразковий» та 3 – «народний» 

Протягом звітного періоду забезпечено роботу Будинку культури 

Деснянського району міста Києва, при якому створені та працюють 12 

самодіяльних об’єднань. Усі самодіяльні об’єднання працюють на безоплатній 

основі, їх відвідує понад 200 дітей та дорослих. Серед найкращих – 

хореографічний театр-студія «Забава», дитячий театр «Обрії майбутнього», гри 

на гітарі, вокальний колектив «Джерело», ансамбль бандуристів «Пісенний 

водограй» народний театр історичного костюму «Святогор», клуб історичного 

фехтування і сценічного бою «Камелот», інструментальний ансамбль, шаховий 

клуб, фольклорний театр та театр великих ляльок, вокально-інструментальний 

ансамбль для осіб з певними фізичними вадами. 

Загальна кількість охоплених осіб в гуртках та клубних формуваннях, що 

працюють при Будинку культури – 300 чол. 

Аматорські мистецькі колективи Будинку культури беруть участь у 

концертних програмах міжнародних, всеукраїнських, загальнорайонних рівнів. 

У закладах культури,  створено 36 любительських об’єднань, діяльністю 

яких охоплено 750 чоловік.  
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Протягом звітного періоду в рамках засідань любительських об’єднань, 

клубів та гуртків за інтересами проводились, вечори відпочинку, літературні 

вечори, лекції, тренінги, конкурсні програми, турніри тощо. 

На виконання наказу Департаменту культури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 грудня 

2017 року № 240 «Про проведення міського огляду-конкурсу народної 

творчості» з метою підтримки і активізації аматорського мистецтва, створення 

умов для творчого розвитку особистості в Деснянському районі проведений 1 

та 2 тури вищезазначеного конкурсу. 

У травні 2018 року проведено фестиваль фольклорного мистецтва 

«Київські околиці». 
 

ІV. Бібліотеки 

 Мережа Централізованої бібліотечної системи району нараховує 8 

публічних бібліотек, з них: 5 – для дорослих, 3 – для дітей. 

До послуг користувачів: 318 читацьких місць, 24 місця для безкоштовного 

доступу до світових інформаційних ресурсів. 

Протягом 1 півріччя 2018 року року в Галереї мистецтв при Центральній 

районній бібліотеці ім. П.А. Загребельного організовано та проведено 30 

експозицій. Також, організовано та проведено: 120 екскурсій, 34 майстер-класи, 

50 засідань клубів та гуртків, 15 мистецьких вечорів, 20 творчих зустрічей, 11 

віртуальних подорожей. 

Періодичних видань для ЦБС району на 2018 рік (загальний фонд) було 

передплачено на 100,0 тис. грн. 

Поповнення бібліотечних фондів за рахунок благодійних внесків, грантів, 

дарунків – на суму 52,9 тис. грн. 

Публічними бібліотеками за звітний період здійснено обслуговування 

більше 50 тис. користувачів. Книжковий фонд становить 267 169 примірників 

на традиційних та електронних носіях інформації, кількість книговидачі по 

системі становить майже 1 мільйон одиниць. 

У звітному періоді публічними бібліотеками ЦБС району проведено понад 

1000 заходів, в т.ч.: літературні бесіди, мистецькі вечори, конкурси, вікторини, 

тренінги, творчі зустрічі, екскурсії, голосні читання та ін., які відвідали понад 

10 тис. мешканців району. 

До послуг користувачів: 318 читацьких місць, 24 місця для безкоштовного 

доступу до світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет. 

Працівники публічних бібліотек району постійно працюють над 

вдосконаленням роботи електронного ресурсу, впроваджуючи в його роботу 

нові сучасні модулі та своєчасно поповнюючи його сторінки актуальною 

інформацією для більш оперативного та меншого за витратою часу 

інформаційного обслуговування користувачів в режимі Online. 
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V. Мистецька освіта. Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні 

заклади (школи естетичного виховання) та центри естетичного виховання 

 У Деснянському районі збережена існуюча мережа початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 

- Київська дитяча школа мистецтв № 3; 

- Дитяча музична школа № 24; 

- Школа мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича. 

Робота центрів естетичного виховання 

Організація роботи Освітньо-культурного центру «Дивосвіт» та Центру 

естетичного виховання «Гармонія». 

З метою забезпечення потреб дітей та підлітків у творчій самореалізації та 

організації змістовного дозвілля в районі діє позашкільний навчально-виховний 

заклад Освітньо-культурний центр «Дивосвіт». 

До Центру входять 6 структурних підрозділів, які розташовані в 

пристосованих приміщеннях блоків ЖЕКів. 

У клубах Центру функціонує 33 різнопрофільних гуртки естетичного 

напрямку для дітей, з них 15 гуртків на безоплатній основі, в тому числі: 

малювання, ліплення, декоративно-ужиткового мистецтва, рукоділля,  

спортивні, театральні, музичні, підготовки малюків до школи, вивчення 

іноземної мови, а також 6 клубних формувань: 3 – для дітей («Шахи», 

«Ерудити» (з вивчення англійської мови) і «Робототехніка»  

та 3 – для дорослих «Відродження», «Пробудження» та «Молоді серця»). 

Загальна кількість вихованців та відвідувачів – 530 чол.   

Центр організовує роботу з дітьми, юнацтвом, дорослим населенням, 

здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний час на принципі 

добровільності вибору видів діяльності за інтересами, надає додаткові знання, 

забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та її інтелектуальний, 

духовний і фізичний розвиток, створює умови для соціального захисту та 

організації змістовного дозвілля вихованців.  

Гуртківці беруть участь у всеукраїнських, міських, районних, культурно-

масових заходах (концертах та фестивалях, змаганнях, конкурсах, виставках). 

Робота Центру естетичного виховання «Гармонія», в якому навчаються 450 

вихованців, з них на умовах самоокупності – 260 чол., спрямована на спільну 

творчість дітей і дорослих.  

При Центрі працюють дитячий театр-студія «Вишневий сад», зразковий 

аматорський колектив студія образотворчого мистецтва «Живопис. Малюнок. 

Скульптура», зразковий аматорський колектив «Креативне рукоділля», 

майстерні «Англійська мова», «Розпис по склу», та майстерня для 

наймолодших «Крок до школи». 

З метою залучення підростаючого покоління до читання, забезпечується 

діяльність «Паркової бібліотеки», яка зареєстрована в міжнародній мережі 

маленьких вільних бібліотек (Add Reading, Little Library - № 7336) і працює за 

принципом «візьми книгу – поверни книгу». 

Вихованці Центру протягом звітного періоду приймали участь у міських, 

всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, в тому числі у 

Міжнародному фестивалі «Дні України на Балтійському морі» (диплом 1 
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ступеню), міському культурно-мистецькому фестивалі «Київські історії. 

Андріївський узвіз», Другому фестивалі Українського аматорського театру 

«День театру на камерній сцені ТЮГу Київського академічного «Театру на 

Липках», неодноразові учасники (в якості акторів) зйомок різних телепроектів 

каналів «Україна», «1+1», «СТБ», «Film.ua» та ін. 

Зразкові майстерні «Креативне рукоділля» та «Живопис. Малюнок. 

Скульптура» щорічно приносять у «скарбничку» своїх творчих досягнень 

дипломи Міжнародних, Всеукраїнських, міських та районних конкурсів та 

фестивалів. 
 

VI. Забезпечення збереження культурної спадщини 

На території району розташовано 35 об’єктів культурної спадщини, серед 

них: 2 – перебувають на державному обліку, як об’єкти культурної спадщини; 

17 пам’ятників монументального мистецтва; 

18 меморіальних дошок. 

З метою моніторингу технічного стану об’єктів, щоквартально, в межах 

повноважень, проводиться огляд пам’яток.  

Упродовж року публічні бібліотеки Централізованої бібліотечної системи 

Деснянського району в рамках оголошення 2018 року Роком охорони 

культурної спадщини працюють за культурно-історичними проектами 

«Пам’ятай! Відроди! Збережи!» (всі бібліотеки ЦБС), «Два храми духовністю 

єдині» (бібліотека ім. В.Кучера, бібліотека ім. С.Олійника, бібліотека імені 

Ю.Гагаріна  «Жива скарбниця» (бібліотека для дітей № 115), «Свідки давнини і 

сьогодення: замки , палаці, фортеці України» (бібліотека № 119). Для 

користувачів бібліотек  організовані та працюють: історичний клуб «Моя 

Україна», клуби, гуртки та об’єднання історичного напрямку, постійно діючі 

літературно-краєзнавчі вернісажі «Мій, Києве, ти місто старовинне, краси 

утілення та вічного добра..», краєзнавчі години  

«Їх імена – в назвах вулиць нашого району», «моя маленька Батьківщина - 

Биківня», краєзнавчий квест «Чи знаєш ти свій район», краєзнавчі  вечори. 

Публічними бібліотеками району проведений комплекс заходів до Дня 

Соборності «Нам берегти Тебе, соборну Україну», до Дня пам’яті Героїв Крут 

«5 годин від життя до вічності», до Дня Героїв Небесної сотні «Вони гідні, щоб 

про них пам’ятали» та ін.  
 

VII. Музеї і виставки 

  Муніципальну галерею мистецтв при Центральній районній бібліотеці ім. 

Павла Архиповича Загребельного  відвідало більше 5 тис. осіб. Деснянцям та 

гостям району було представлено 20 експозицій, в тому числі персональні 

виставки членів Національної спілки художників України Віталія Мовчана 

«Дорога до себе», Ірини Токарської «Автопортрет зі Львова», Василя Гелетка 

«Стежками Тараса Шевченка», Любові Міненко «Відлуння місяця», Ярослава 

Білика «Учитель та його учні», а також виставка робіт вихованців шкіл та 

центрів естетичного виховання району з декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва, організовано та проведено: 100 екскурсій, 40 

засідань клубів та гуртків, 40 майстер-класів, 20 творчих зустрічей , в тому 
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числі презентації книг (Олега Полякова «Хроніки туманної Трої», брати 

Капранови «Майдан.7 мистецьких вечорів» та ін.). 
 

VIIІ. Сприяння діяльності національно-культурних товариств 

національних меншин 

На території району функціонують аматорські колективи національних 

меншин Деснянського району м. Києва: народний фольклорний ансамбль 

«Шатлик», аматорський колектив ансамбль кавказьких народних танців 

«Кавказ» Об’єднаної діаспори азербайджанців України та зразковий дитячий 

хореографічний ансамбль «Радість» при Всеукраїнському татарському 

культурному центрі «Туган Тел». Також у районі діють громадські організації 

національних меншин: 

- Громадська організація «Київський башкирський культурний центр 

«Салават», 

- Громадська організація «Татаро-башкирський молодіжний культурний 

центр «Нур» (Промінь), 

- Всеукраїнський татарський центр «Туган Тел», 

- Громадська організація «Київське товариство татар «Ільдаш», 

- Всеукраїнська громадська організація «Українська незалежна рада 

єврейських жінок» (РСУ). 

У рамках святкування Дня Києва за ініціативи ОСН «Комітет мікрорайону 

Биківня» та підтримки Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації мешканці мікрорайону малоповерхової забудови Биківня 

відсвяткували День селища. У культурно-розважальній програмі свята 

відбулися концертні програми аматорських мистецьких колективів, спортивні 

розваги, працівниками ЦБС району була об лаштована інформаційна зона, 

проведені майстер-класи. Активну участь у проведені заходу взяли 

представники громади ромських національних меншин, які проживають у 

селищі.   

 Центральна районна бібліотека імені П. Загребельного спільно з 

благодійним фондом «Рокада» продовжує працювати за проектом «Пізнай, 

прийми і руку простягни». У рамках проекту в бібліотеці надається культурно-

просвітницька допомога біженцям у вивченні мови, звичаїв, культури, етнічних 

особливостей українського народу.  

 Для цієї категорії користувачів продовжує працювати двічі на тиждень 

студія «Українська мова – скринька золота» та були проведені заходи у рамках 

соціального проекту «Бібліотека – територія єднання», цикл літературно-

мистецьких заходів  у рамках Шевченківського березня «Наша дума, наша 

пісня, не вмре, не загине!», інформаційна година «У мові – наша стара й нова 

культура» до Міжнародного Дня рідної мови; інтерактивна бесіда та святковий 

ранок «Новруз – свято, що об’єднуе народи» та у святкових весняних майстер-

класах «Весна. Великдень. Боже Воскресіння», майстер-класи з декоративно-

ужиткового мистецтва «Рукоділля з натхненням:кращий подарунок своїми 

руками». 

Упродовж року функціонували такі програми: 

- спілкування з друзями та рідними в соціальних мережах; 
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- інформаційна підтримка та допомога в роботі із організаціями по наданню 

соціальної допомоги; 

- інформаційний куточок «Куточок переселенця». 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ФІЗКУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ 
 

І. У сфері молодіжної та сімейної політики. 

На виконання Закону України «Про охорону дитинства», Закону України 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про позашкільну освіту», міських 

цільових програм було здійснено організаційні заходи щодо направлення у 

2018 році на оздоровлення та відпочинок 2849 дітей пільгових категорій 

Деснянського району, у 2017 році було оздоровлено 1415 дітей. 

 

По галузі молодіжної та сімейної політики було проведено 13 районних 

заходів та приймалась участь у 7 міських заходах. 

З метою залучення молоді до здорового способу життя та поширення 

інституту батьківства та материнства,  зміцнення сімейних цінностей, 

організовано та проведено соціальні заходи з нагоди: «Дня матері та Дня сім’ї», 

«Дня батька», «Дня захисту дітей», «Дня молоді», «Дня студента», «Дня 

Незалежності України» тощо.  

Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває  2347 багатодітних сімей, 

де виховуються більше  ніж 9  тисяч дітей, у тому числі 82 сім’ї, в яких 

виховують п’ять і більше дітей.    

У звітному році видано 135 довідок, 443 посвідчень батьків багатодітної 

сім’ї та 868 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.  
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Внесено клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-

героїня» одній багатодітній матері Деснянського району.   

З нагоди новорічних та різдвяних свят було придбано 5 350 солодких 

новорічних подарунків для дітей пільгових категорій Деснянського району. 

Загальна кількість новорічних солодких подарунків, які було закуплено та 

розповсюджено у 2017 році становила 4 300 комплектів. 

ІІ. У сфері фізичної культури і спорту. 

Реалізацією завдань з фізичної культури та спорту за місцем проживання 

та підготовки спортсменів займаються: 

- Деснянський районний у місті Києві Центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх», вул. С. Лифаря, 20;  

- Центр навчання плаванню Деснянського району м. Києва, вул. 

Закревського, 67-А; 

- Спортивно-розважальний комплекс «Х-парк», парк Дружби народів; 

- Спортивно-оздоровчі клуби інших форм власності та підпорядкування. 

До складу Деснянського районного у м. Києві Центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх», який розташований за адресою: вул. С. Лифаря, 20 

входять 17 спортивних клубів, у т.ч. 4 новоутворених спортивних клуба : 

1.«Атлетизм» (вул. Бальзака, 12) – бодібілдінг, пауерліфтинг. 

2. «Браво» (вул. Радунська, 18) –  акробатика, художня гімнастика, йога. 

3.«Вигурівщина» (вул.Драйзера, 2-Б) – футбол. 

4.«Гонг» (вул. Бальзака, 40/20) – бокс, кікбоксинг, джиу-джитсу, айкідо. 

 5.«Ратник» (пр. Маяковського, 93-Є) – таїландський бокс, (Муей-Тай). 

6.«Надія» (вул.С. Лифаря, З-А) – пауерліфтинг. 

7.«Прометей» (вул. Ніколаєва, 7) – боротьба Кураш, панкратіон 

8.«Шахи» (вул. Закревського, 29-А) – шахи. 
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9. «Ракетка» (вул. Закревського, 3) – настільний теніс, дартс. 

10. «Ритм» (вул. Беретті, 18) – тренажерний зал, бодібілдинг.  

11. «Торос» ( вул.Милославська, 33-А) – бокс, кікбоксинг.  

12. «Центр східних єдиноборств» (вул. С. Лифаря, 20) – самбо, дзюдо, греко-

римська боротьба. 

13.«Ніка» (вул. Закревського, 9) – (багатофункціональна спортивна зала), бокс, 

йога, тхеквандо. 

Новостворені спортивні клуби 

14. «Троєщина » (вул. Драйзера, 2-Б) – баскетбол; 

15. « Марафон » (вул. Драйзера, 2-Б) – легка атлетика; 

16. « Сталкер» (вул. Драйзера, 2-Б) – спортивний туризм; 

17. «Аматор » (вул. С. Лифаря, 20) – спортивна рибна ловля. 

 Протягом 2018 року спортивні клуби ДЦФЗН «Спорт для всіх» відвідали 

1711 особи. 

У Центрі навчання плаванню Деснянського району м. Києва, який 

знаходиться за адресою: вул. Закревського, 67-А, навчаються плаванню та 

тренуються діти віком від 3 до 14 років, кількість відвідувачів за 2018 рік  – 

3889 особи. 

З метою вирішення завдань подальшого розвитку фізичної культури і 

спорту, пропаганди здорового способу життя, сприяння соціальному захисту та 

підтримці творчих ініціатив дітей та молоді, пропаганді здорового способу 

життя протягом 2018 року було проведено 70 фізкультурно-спортивних заходів, 

з них профінансовано 20 заходів на суму 206,6 тис. грн., в яких прийняло участь 

понад  8670 осіб, а саме: 

 

№ Зміст заходу 
Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальний 

 

1 Волейбол (юнаки). 

Спартакіада учнівської 

молоді 

2017-2018 н. р. 

22.01.18- 

26.01.2018 

Гімназія № 

283 

Управління освіти, 

Управління СМС 

2 Волейбол (дівчата). 

Спартакіада учнівської 

молоді 

2017-2018 н. р. 

15.01.18- 

19.01.18 

Гімназія № 

283 

Управління освіти, 

Управління СМС 

3 Фізкультурно – оздоровчі 

заходи «Спортивна зима» 

січень - лютий Деснянський 

район 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх», Управління 

СМС 

4 Міжгрупові змагання з боксу лютий СК «Торос» Управління   СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН  «Спорт для 

всіх» 

5 Першість  клубу «Атлетизм» з 

пауерліфтінгу 

 

04.03.2018 

 

СК 

«Атлетизм» 

 

Управляння СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 
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6 Клубнi спарринги «Відкритий 

ринг» 

26.02.2018 СК « Гонг» 

 

Управління 

СМС,Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

7 Змагання з художньої 

гімнастики та акробатики 

23.02.2018 СК «Браво» Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

8 Шахи «Кришталева тура» 

Спартакіада учнівської 

молоді 2017-2018 н. р. 

лютий ЗНЗ № 152 Управління освіти, 

Управління СМС 

9 Відкритий турнір з 

панкратіону серед дітей 

лютий СК 

«Прометей» 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

10 Змагання з настільного тенісу 

та шашки 

лютий СК «Ракетка» Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

11 Відкрита першість СК «ЦСЄ» 

з самбо 

13.02.2018 СК «ЦСЄ» Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН « Спорт для 

всіх» 

12 Зимовий кубок з міні футболу 20.01.2018-

18.02.2018 

Заклади 

освіти 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

13 Відкритий турнір з художньої 

гімнастики «Золота мрія» 

23-25.02. 

2018 

ЗНЗ № 313 Управління СМС, 

ДЮСШ № 18, 

Управління освіти 

14 Відкритий турнір з волейболу 

на Кубок Олімпійського 

чемпіона Б. П. Терещука 

24-25.03. 

2018 

ЗНЗ № 300 Управління СМС, 

ДЮСШ № 18, 

Управління освіти 

15 Відкритий чемпіонат  

Деснянського району  з дзюдо 

24.03.2018 ЗНЗ №218 Управління СМС, 

ГО  «СК «Дзюдо 

Мастер» 

16 Проведення змагань з жиму 

лежачі 

04.03.2018 СК 

«Атлетизм» 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН « Спорт для 

всіх» 

17 Спортивний фестиваль «Тато, 

мама, я – спортивна сім'я» 

Березень- 

квітень 

Заклади 

освіти 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх», 

18 Змагання з плавання. 

Спартакіада учнівської 

молоді 2017-2018 н. р. 

березень ЗНЗ № 293 Управління СМС, 

Управління освіти 

19 Змагання з плавання «Золота 

рибка» (4-5 клас) Спартакіада 

учнівської молоді 2017-2018  

березень ЗНЗ № 293 Управління СМС, 

Управління освіти 

20 Змагання «Старти надій» 

Спартакіада учнівської 

молоді 2017-2018 н. р.  

березень ЗНЗ № 307 Управління СМС, 

Управління освіти 
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21 Відкритий турнір з карате 

«Київська весна» 

04.03.2018 ЗНЗ № 207 Управління СМС, 

Громадські 

організації 

22 Змагання з боксу на Кубок 

Голови Деснянської 

райдержадміністрації, серед 

юнаків 2004-05 та юніорів 

2002-03р.н 

30-31.03. 

2018 

СК «Гонг» Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

23 Фізкультурно-оздоровчі 

заходи із дворового футболу 

протягом року вул. 

Закревського, 

45-Б 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

24 «Шкільна футбольна  ліга» (3-

4 клас) Спартакіада 

учнівської молоді 2017-2018   

Квітень ЗНЗ № 282 Управління освіти, 

Управління СМС 

25 Місячник «Спорт для всіх – 

спільна турбота» 

квітень м. Київ 

Деснянський 

район 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

26 Фестиваль ранкової зарядки 

«Рух заради здоров'я» з 

нагоди Всесвітнього дня 

здоров’я 

квітень м. Київ 

Деснянський 

район 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

27 Змагання із настільного 

тенісу СК «Ракетка» 

квітень СК «Ракетка» Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

28 Змагання із жиму гирі СК 

«Надія» 

квітень СК «Надія» Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

29 Відкритий турнір з футболу 

«Дзвони Чорнобиля» 

 

25.04.2018 вул. 

Бальзака,54А 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

30 Змагання із настільного 

тенісу «Ракетка» присвячене 

Дню Перемоги 

01-07 травня вул. 

Закревського, 

3 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

31 Фізкультурно-оздоровчі 

заходи до Дня Перемоги 

06 травня (буде 

уточнено) 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

32 Відкрита першість з боксу  

СК «Гонг» 

травень СК «Гонг», 

вул. Бальзака 

42/20 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

33 Турнір з тайського боксу 

Музей – тай «Відкрита 

першість Деснянського 

району м. Києва серед юнаків 

та дорослих» 

 

19.05.2018 СК «Ніка» Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 



58 

 

34 Фізкультурно-оздоровчі 

заходи з нагоди Дня Європи 

20.05.2018 вул. 

Закревського, 

45-Б 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

35 Проведення показових 

виступів вихованців Центру 

«Веселий дельфін» 

26.05.2018 вул. 

Закревського, 

67-А 

Управління СМС, 

Центр навчання 

плаванню 

Деснянського 

району м. Києва 

36 Відкритий чемпіонат з 

пауерліфтінгу та жиму лежачі 

19.05.2018 СК 

«Атлетизм» 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

37 Першість Києва з 

пауерліфтінгу 

02.06.2018 СК «Ніка» Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх», 

38 Всеукраїнський велодень травень (буде 

уточнено) 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх 

39 Фізкультурно-оздоровчі 

заходи для дітей в літній 

канікулярний період та 

заходи «Олімпійське літо» 

29 травня-31 

серпня 

м. Київ 

Деснянський 

район 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

40 Змагання з гімнастики та 

акробатики СК «Браво» 

22.05.2018 СК «Браво» Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

41 Спартакіада «А у нас у дворі» 

 

Червень- 

серпень 

 

м. Київ 

Деснянський 

район 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

42 Відкрита першість з 

паурліфтингу та окремих 

справ м. Києва та Київської 

області. 

02.06.2018 СК «Ніка» Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

43 Змагання з таїландського 

боксу СК «Муей Тай» 

червень вул. 

Закревського, 

9 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

44 Змагання з шахів СК «Шахи» червень вул. 

Закревського, 

29-А 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

45 Спартакіада з волейболу «А у 

нас у дворі» 

червень м. Київ 

Деснянський 

район 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

46 Змагання з настільного тенісу 

та дартсу СК «Ракетка» 

червень СК 

«Ракетка», 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 
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47 Спартакіада з футболу «А у 

нас у дворі» 

липень м. Київ 

Деснянський 

район 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

48 Спартакіада з настільного 

тенісу «А у нас у дворі» 

серпень м. Київ 

Деснянський 

район 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

49 Змагання з пляжного 

волейболу 

серпень Парк 

«Муромець» 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

50 Олімпійські уроки вересень Заклади 

освіти 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» Управління 

освіти, Управління 

СМС 

51 Відкритий турнір з футболу 

«Кубок Незалежності» серед 

аматорських команд до Дня 

Незалежності України 

26.08.2018 Вул. 

Бальзака, 54-

А 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

52 Районні спортивні заходи з 

нагоди Дня фізичної культури 

і спорту України 

13.09.2018 

 

Проспект 

Маяковського

, 29 (актова 

зала) 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

53 Відкритий турнір з боксу 

«Відкритий ринг» 

 

2-3.09. 

2018 

СК «Гонг» 

 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

54 Турнір  «Юний Новачок»  з 

дзюдо  серед юнаків та дівчат 

20.10.2018 ЗОШ №218 

 

Управління СМС, 

55 Кубок голови Деснянської 

РДА з міні-футболу 

 

08.12.2018 ЗНЗ № 292 Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

56 Футбол «Шкіряний м’яч» 

Спартакіада учнівської 

молоді 2018-2019 н. р. 

01-19.10. 

2018 

 

ЗЗСО №238, 

Гімназія № 

283 

Управління освіти, 

Управління СМС 

57 Відкритий турнір з 

настільного тенісу на 

першість Деснянського 

району м. Києва «Моя 

Троєщина» 

16-18.11. 

2018 

ЗНЗ № 263 Управління СМС, 

ДЮСШ № 23, 

Управління освіти 

58 Жим лежачи СК «Атлетизм» жовтень СК 

«Атлетизм»  

вул. Бальзака, 

12 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

59 «Козацький гарт» 

Спартакіада учнівської 

молоді 2018-2019 н. р. 

12-15.11. 

2018 

ЗЗСО № 313 Управління освіти, 

Управління СМС 

60 «Олімпійське лелеченя» 

Спартакіада учнівської 

молоді 2018-2019 н. р. 

06-08.11.2018 

 

ЗЗСО №293 Управління освіти, 

Управління СМС 
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61 Відкритий турнір з карате 

«Київська осінь» 

03.11.2018 ЗНЗ № 207 Управління СМС 

62 Змагання з боксу СК «Гонг» 27.10.2018 СК «Гонг» Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

63 Відкритий  Кубок 

Деснянського району міста  

Києва з карате 

«Мужні серця 2018» 

24.11.2018 ЗНЗ №248 

 

Управління СМС, 

 

64 Баскетбол «3х3»  (дівчата). 

Спартакіада учнівської 

молоді 2018-2019 н. р. 

03-07.12. 

2018 

ЗЗСО № 321 Управління освіти, 

Управління СМС 

65 Баскетбол «3х3» (юнаки).  

Спартакіада учнівської 

молоді 2018-2019 н. р. 

10-14.12. 

2018 

ЗЗСО № 270 Управління освіти, 

Управління СМС 

66 Відкритий турнір з боксу 

«Перша рукавичка» 

 

22-23.12. 

2018 

СК «Торос» Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

67 Міжклубні спаринги по боксу 15.12.2018 СК «Ніка» Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

68 Відкритий турнір з 

таїландського боксу 

09.12.2018 СК «Ніка» 

 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

69 Відкритий  Кубок 

Деснянського району м. 

Києва з карате "Christmas cup 

2018" 

22-23.12. 

2018 

ЗНЗ №282 

 

Управління СМС, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

70 

 

Проведення фізкультурно-

оздоровчих змагань "Різдвяна 

олімпіада" Деснянського 

району міста Києва 2018 року 

25.12.2018 (буде 

уточнено) 

Управління СМС, 

Управління освіти, 

Деснянський 

ЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

 

 

 Розвиток спортивної інфраструктури Деснянського району м. Києва 

З метою збереження та розвитку мережі фізкультурно-оздоровчих 

закладів у 2018 році відповідно до Програми економічного та соціального 

розвитку м. Києва виділено та освоєно кошти на виконання капітальних 

ремонтів Центру навчання плаванню Деснянського району м. Києва, 

Деснянському районному у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення 

«Спорт для всіх» та Управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 
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Капітальний ремонт  спортивних споруд міста Києва 

1 Капітальний 

ремонт 

спортивних 

клубів  

Центру  

 

Деснянський 

районний  у 

місті Києві  

Центр 

фізичного 

здоров'я 

населення  

"Спорт для 

всіх" 

 2018 3320,0 - 3320,0 

  

  

2767,9* -  2767,9 * 

2 Капітальний 

ремонт 

приміщень 

Центру 

Центр 

навчання 

плаванню 

Деснянського 

району м. 

Києва 

2018 975,00 - 975,00 

 

971,2 - 971,2 

3 Проведення 

капітального 

ремонту 

дитячо-

юнацьких 

спортивних 

шкіл 

Управління 

освіти 

Деснянської 

районної в 

місті Києві 

державної 

адміністрації 

2018 

 

735,00 - 735,00 734,6* - 734,6* 

 
Всього  

 5030,00 - 5030,00 4473,7* - 4473,7* 

2. Укріплення матеріально-технічної бази установ та закладів  фізичної культури та спорту 

4 Придбання  

спортивного 

обладнання 

та 

інвентарю 

Центр навчання 

плаванню 

Деснянського 

району м. Києва 

2018 60,00 - 60,00 59,1 - 

 

59,1 

5 Придбання  

спортивного 

обладнання 

та 

інвентарю 

Управління 

освіти 

Деснянської 

районної в місті 

Києві державної 

адміністрації 

2018 240,00 - 240,00 240,0 - 240,0 

 

6 Придбання  

спортивного 

обладнання 

та 

інвентарю 

Деснянський 

районний у місті 

Києві  Центр 

фізичного 

здоров'я 

населення  

"Спорт для всіх" 

2018 1250,0 - 1250,0 1111,4* - 

 

1111,4* 

 Всього:   1550,00 - 1550,00 1410,5* - 1410,5* 
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3. Будівництво  та реконструкція  спортивних споруд 

7 Реконструкц

ія стадіону 

зі штучним 

покриттям  

на вул. 

Драйзера,  

2-Б 

КП «Ватутінськ-

інвестбуд» 
2018 25964,1 13777,1 12187,0 12069,2* -* 12069,2* 

Примітка: *- інформація станом на 19.12.2018 

На реконструкцію стадіону передбачено кошти Державного фонду 

регіонального розвитку у сумі 13777,1 тис.грн. та асигнування з бюджету  міста 

Києва у сумі 12187,0 тис.грн.   

Функції замовника з реконструкції стадіону покладено на                                           

КП «Ватутінськінвестбуд». 

Терміни проведення реконструкції вищенаведеного об’єкту з 04.2017 по 

12.2019 роки.  

Першочергові завдання на 2018-2020 роки.  

  Організація та проведення заходів щодо зміни балансоутримувача та 
розроблення кошторисно-технічної документації для створення  Центру 

національно-патріотичного виховання за адресою: Бориспольське шосе 23 км. 

  З метою збереження та покращення спортивної інфраструктури району 
здійснення заходів  з проведення капітальних ремонтів  та  передачі  від КП 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. 

Києва» на баланс Деснянському районного у місті Києві Центру фізичного 

здоров'я населення «Спорт для всіх» спортивних клубів за адресами: 

- СК «Браво», вул. Радунська,18,  

- СК «Центр східних єдиноборств», вул. С. Лифаря, 20, 

- СК «Надія», вул. С. Лифаря, 3А, 

- СК «Прометей», вул. Ніколаєва,7. 

- СК «Атлетизм» по вул. О. Де Бальзака, 12 

  Виділення додаткових коштів для проведення капітальних ремонтів 

спортивних клубів, які перебувають в найбільш критичному стані, а саме: 

- СК «Браво», вул. Радунська,18,  

- СК «Центр східних єдиноборств», вул. С. Лифаря, 20, 

- СК «Надія», вул. С. Лифаря, 3А, 

- СК «Зміна», просп. Маяковського, 93Є. 

  Продовження робіт по облаштуванню спортивного майданчика по 

вул. Бальзака, 54А.  

  Здійснення робіт з капітального ремонту спортивних майданчиків 
Деснянського районного у м. Києві Центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» за адресами: 

- просп. Лісовий, 23А 

- вул. Мілютенко, 44; 
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- просп. В. Маяковського, 72Б; 

- вул. О. де Бальзака, 54А; 

- вул. В.Висоцького, 8А. 

  Капітальний ремонт приміщень Центру навчання плаванню 

Деснянського району м. Києва 

  Організація заходів щодо сталого функціонування Центральної 

спортивної арени Деснянського району м. Києва за адресою: 

вул. Т. Драйзера, 2Б. 

  Відкриття нових спортивних клубів ДЦФЗН «Спорт для всіх» на 
території Лісового масиву. 

  Налагодження  тісної  співпраці  з  молодіжними  громадськими  
організаціями. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В ГАЛУЗІ СІМ’Ї ТА МОЛОДІ 

 
На первинному обліку станом на 29.12.2018 року перебувало 327 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в аналогічному періоді 

2017 року – 316 дітей.  

З них: у 2018 р. дітей-сиріт – 150, дітей, позбавлених батьківського 

піклування – 176, дітей, залишених без батьківського піклування, – 1;  

у 2017 р. дітей-сиріт – 144, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

– 172 дитини, дітей, залишених без батьківського піклування, – 0. 

Під опікою/піклуванням за звітний період 2018 р. перебувало – 281 

дитина. З них: 23 дітей-інвалідів. За аналогічний період 2017 р. також – 281 

дитина. З них: 21 дитина-інвалід. 

На кінець 2018 р.: 

7 - дітей-інвалідів перебувають у державних закладах (ДБІ);  

4 – професійно-технічне училище; 

5 – у Київському міському будинку дитини «Берізка»; 

2 – у Київському міському будинку дитини ім. Городецького;  

1 – у Київській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті № 21. 

На кінець 2017 р.: 

5 – дітей-інвалідів перебувають у державних закладах (ДБІ);  

3 – професійно-технічне училище; 

3 – у Київському міському будинку дитини «Берізка»; 

4 – у Київському міському будинку дитини ім. Городецького;  

1 – у Київській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті № 21. 

Діти-інваліди мають відповідні медичні висновки. Водночас, їм 

призначено соціальну допомогу, яка перераховується на відкриті особисті 

рахунки до досягнення ними повноліття.  
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З 2006 року в Деснянському районі функціонує дитячий будинок 

сімейного типу (Діцулів), в якому, станом на 29.12.2018 року, проживало та 

виховувалось 9 дітей (6 дітей первинного обліку). Станом на кінець 2017 року, 

проживало та виховувалось 10 дітей (6 дітей первинного обліку). 

У дитячих будинках сімейного типу інших районів у 2017 р. та у 2018 р. 

виховується 2 дітей.   

- 1 дитина – влаштована до ДБСТ Овчаруків Бобровицького району, 

Чернігівської області;  

- 1 дитина – влаштована до ДБСТ Гандей Голосіївського району. 

У 2017 та 2018 роках у Деснянському районі функціонує 6 прийомних 

сімей – Федоренко-Костенко, Манагадзе, Бобкових, Кузнецових, Коновалова, 

Шубських, в яких виховується 7 дітей. До прийомних сімей інших районів 

міста Києва влаштовано 7 дітей.  

За звітній період 2018 року Деснянським судом усиновлено 22 дітей.  

За аналогічний період 2017 року Деснянським судом усиновлено 27 дітей. 

У 2018 р.: громадянами України – 21 дитина, іноземними громадянами – 

1 дитина, внутрішньо сімейне – 10 дітей. З первинного обліку усиновлено 9 

дітей. 

На обліку у 2018 році перебувало 23 кандидати в усиновителі.  

У 2017 р.: громадянами України – 17 дітей, іноземними громадянами –  

10 дітей, внутрішньо сімейне – 6 дітей. З первинного обліку усиновлено 18 

дітей.  

На обліку у 2017 році перебувало 18 кандидатів в усиновителі.  

В Деснянському районі проживає 150 сімей усиновителів, в яких 

виховується 198 дітей; в 21 родині виховується по 2 усиновлених дитини,          

в 2-х сім’ях – по 3-є дітей. 

З метою своєчасного виявлення сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах в Деснянському районі міста Києва: спеціалістами 

Служби у справах дітей та сім’ї спільно з представниками Сектору ювенальної 

превенції та Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводиться 

соціальне інспектування умов проживання неповнолітніх дітей, які вчинили 

правопорушення. На контролі перебувало в 2017 році - 11 умовно засуджених 

неповнолітніх, кінець 2018 року – 34 засуджених неповнолітніх.   

На кінець 2017 року: 

 На обліку перебувало 46 сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. В них проживає 91 дитина.  

На кінець 2018 року: 

 На обліку перебувало 48 сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. В них проживало  94 дитини.  

Постійно здійснюється контроль за станом проживання та утримання 

дітей в цих родинах. З батьками проводиться профілактично – роз’яснювальна 

робота щодо виконання батьківських обов’язків. До сектору ювенальної 

превенції направлено 47 клопотання про притягнення батьків до 

адміністративної чи кримінальної відповідальності, а в 2017 році було 

направлено - 41.  
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      Протягом 2017 року проводилася профілактично – роз’яснювальна робота у 

вигляді лекцій, класних годин, з підлітками та учнівською молоддю на теми:            

         -    профілактики правопорушень; 

- негативних проявів в молодіжному середовищі; 

- питання відвідування учнями школи; 

- залучення та повернення учнів до навчання.  

- Неповнолітні: взаємозв’язок прав та відповідальності; 

- правовий захист дітей; 

- мораль і право; 

- Конвенція ООН з прав дитини; 

- як діти можуть захистити свої права; 

- кримінальна відповідальність неповнолітніх. 

 

В 2018 році 

- профілактики правопорушень; 

- правовий захист дітей; 

Службою у справах дітей та сім’ї у 2018 році ініційовано та направлено 

11 позовів до судів про позбавлення батьківських прав батьків, які постійно 

ухиляються від виконання батьківських обов’язків у 2017 - 12. Судами різних 

інстанцій задоволено 7 позовів у 2018 році про позбавлення батьківських прав, 

у 2017 - 10. 

  У 2018 році було організовано та проведено 26 засідань комісії з питань 

захисту прав дитини, на яких було розглянуто 925 питань. В порівнянні з 2017 

роком кількість розглянутих питань суттєво не змінилася – в 2017 році 

відбулося 25 засідань та розглянуто 927 питань.  

 Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав 

дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне 

виховання та всебічний розвиток. 

Протягом 2018 року було розглянуто: 

51 питання щодо призначення опіки/піклування над дітьми, у 2017 році – 

58 питань.  

94 питання щодо доцільності позбавлення батьківських прав, у 2017 році – 

130 питань. 

393 питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей, у 2017 році – 

438 питань. 

11 питання щодо перевірки цільового витрачання аліментів на утримання 

дітей, у 2017 році – 3 питань. 

12 питань щодо підтвердження місця проживання дитини для її 

тимчасового виїзду за межі України. 

16 питань щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів. 

За результатами проведеної роботи в 2018 році соціальними послугами 

охоплено 2818 сімей та осіб різних категорій (у 2017 році було охоплено 2515 

сімей та осіб), зокрема значну частку сімей складають учасники АТО та члени 

їх сімей (373 сім’ї), сім’ї та особи з числа ВПО (111 сімей), одинокі матері (174 

сім’ї), сім’ї, де існує ризик соціального сирітства (174 сім’ї), сім’ї, члени яких 
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перебувають чи перебували в конфлікті із законом (219 осіб), вживачі 

психоактивних речовин (139 сімей), сім’ї, де один або кілька членів мають 

інвалідність (126 сімей). 

За 2018 рік здійснено 414 перевірок цільового використання соціальної 

допомоги при народженні дитини (в 2017 році здійснено 88 перевірок). 

 

 Порівняно з 2017 роком значно підвищився показник виявлення та 

охоплення сімей в складних життєвих обставинах – 424 сім’ї (в 2017 році 

охоплено 265 сімей), а також кількість сімей, де існує ризик соціального 

сирітства (174 сім’ї порівняно з 122 сім’ями в 2017 році) проведено 2513 оцінок 

потреб сім’ї/особи. Під соціальним супроводом та супроводженням перебувало  

50 сімей. 

 

Психологічну допомогу отримало 416 сімей та осіб, юридичну 

консультацію – 356. 

Завдяки співпраці з БФ «Незалежна країна», БО «Світ без залежності», 

Храмом Різдва Христового, Свято-Троїцького храму а також за допомогою 

активної громади Деснянського району 1422 сім’ям особам було надано  

гуманітарну допомогу у вигляді одягу та продуктових наборів. 

На виконання завдань, пов’язаних з реалізацією пілотного проекту із 

надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «Пакунок 

малюка» здійснювалась відповідна робота, роздано 631 пакунок малюка.  

Перевірка цільового використання соціальної допомоги при 

народженні дитини 

88

414

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Здійснено перевірок

2017 рік 

 2018 рік 

Охоплено сімей та осіб у складних життєвих обставинах 

265

424

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Охоплено сімей та осіб у СЖО

2017 рік 

 2018 рік 



67 

 

Надано сприяння в працевлаштуванні 17 особам, влаштуванні до закладів 

освіти – 19 сім’ям,  організації лікування – 6 сім’ям, організації оздоровлення – 

28 сім’ям, щодо вирішення житлово-побутових проблем – 9 сім’ям, 

налагодженні зв’язків з громадськістю – 943 сім’ям, отриманні та відновленні 

реєстрації за місцем проживання – 111 сім’ям, сприяння в оформленні та 

відновленні документів, у т.ч. для призначення соціальних виплат – 583 сім’ям.  

Протягом 2018 року реалізувався захід «Забезпечення надання 

комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам 

антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих 

(померлих) киян, які брали участь в АТО», в рамках міської цільової програми 

«Турбота. Назустріч киянам» на 2016 – 2018 роки», надано 14521 соціальна 

послуга (в 2017 році надано 8517 соціальних послуг). 

 

Загалом надано 40440 соціальних послуг (в 2017 році надано 28225 

соціальних послуг), проведено 86 заходів, зокрема День захисту дітей (надано 

100 канцелярських наборів дітям пільгових категорій), День знань (надано 100 

канцелярських наборів дітям пільгових категорій), святкування Дня Святого 

Миколая (надано 349 новорічних подарунка), Дня матері та Міжнародного дня 

сім’ї, проведення святкових ігротек під час міських та районних заходів, 

майстер-класів для дітей пільгових категорій, відвідування ними музеїв та 

соціокультурних заходів.  

На постійній основі діти, які перебувають на обліку Центру соціальних 

служб, мають можливість відвідувати розважальний комплекс «Джойленд» (в 

2018 році охоплено 195 дітей), налагоджена тісна співпраця з ГО «Інтегрум», 

які сприяють відвідуванню дітьми театральних вистав (охоплено 100 дітей), за 

підтримки громадських організацій та приватних підприємців на базі Центру 

щороку в липні та серпні проходить відпочинкова програма для дітей, які 

перебувають на обліку (в 2018 році охоплено 45 дітей). 
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Для сімей учасників АТО та сімей з числа ВПО у 2018 році проведено 

патріотично-виховний захід «Козацький день» (охоплено 20 дітей), адаптаційні 

заходи для учасників АТО та членів їх сімей «Байдарочний сплав» (40 осіб) та 

«Спортивна риболовля» (10 осіб), а для дітей пільгових категорій проведено 

гру-квест «Навколо світу» (охоплено 25 дітей).   

Загалом соціокультурними заходами охоплено  4864 дітей та дорослих.  

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, 

ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
                                                               

Протягом 2018 року в досягнуто таких результатів в роботі по напрямам 

основної діяльності соціального захисту населення: 

Соціально-трудові відносини 

Відповідно до рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві 

державних адміністрацій, рівень виконання показників: «Заборгованість із 

виплати заробітної плати, зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного фонду України в 

бюджетних установах та організаціях, а також на комунальних підприємствах, 

які передані до сфери управління районних в місті Києві державних 

адміністрацій» та «Темп зростання (зменшення) обсягу заборгованості із 

виплати заробітної плати, зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного фонду України в 

бюджетних установах та організаціях, а також на комунальних підприємствах, 

які передані до сфери управління районних в місті Києві державних 

адміністрацій, у відсотках до початку року» стабільно  утримується.                     

За результатами виконання показників згаданого розділу 

Деснянський район міста Києва посідає загальне рейтингове 1 місце. 

Зниження динаміки виконання показників у порівнянні з відповідним періодом  

2017  року відсутнє. 

Згідно з даними Головного управління статистики у м. Києві станом на 

01.12.2018 року в районі має місце заборгованість з виплати заробітної плати на 

двох державних підприємствах до яких порушено провадження у справі про 

банкрутство (ДП «УКРНТІ «Промтехнологія» та ВАТ НДМО «Діалір»)                       

в загальній сумі 3725,1 тис. грн. У порівнянні з початком року заборгованість 

зменшено на  309,2 тис.грн.  На сьогодні Деснянська районна в місті Києві 

державна адміністрація немає важелів впливу щодо погашення боргів на 

вищезазначених підприємствах. Погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати на вищезазначених підприємствах буде здійснено відповідно 

до судових рішень.   
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      В разі виникнення нових боргів з виплати заробітної плати та державних 

фондів райдержадміністрацією проводиться робота спрямована на 

прискорення погашення боргів у найкоротші терміни та недопущення їх 

виникнення в подальшому. 

Відповідно до чинних нормативно-правових актів в районі працює 

тимчасова комісія з питань погашення заборгованості  із виплати заробітної 

плати (грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, 

у звітному періоді  проведено 1 засідання комісії. 

Постійно здійснювалась інформаційно-роз'яснювальна робота серед 

громадян стосовно економічних та соціальних переваг отримання легальних 

доходів при здійсненні обстежень підприємств, установ та організацій 

Деснянського району м. Києва, а також шляхом розміщення  відповідної 

інформації на офіційному  веб-сайті  райдержадміністрації  та  по «гарячій» 

лінії фіксованого телефонного зв’язку.     

У 2018 році  в районі проведено 6 засідань міжвідомчої робочої групи з 

питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення та 

забезпечення дотримання державних гарантій з оплати праці, на яких прийнято 

рішення по 43 підприємствам та організаціям району, які нараховують 

середньомісячну заробітну плату найманим працівникам у розмірах нижче 

законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.                     

За результатами засідань керівникам підприємств рекомендовано, з 

урахуванням фінансових можливостей, вживати дієвих заходів щодо 

поступового підвищення заробітної плати до середнього рівня по місту Києву 

(за відповідним видом економічної діяльності), а також про зміни у чинному 

законодавстві, що передбачають підвищення штрафних санкцій відносно 

роботодавців, які використовують найману працю без офіційного оформлення 

трудових відносин з працівниками (ст. 265 Кодексу законів про працю 

України). 

Відповідно до проведеного моніторингу, 22 підприємства збільшили 

розмір середньої заробітної плати працівникам, що становить 48,9 % від 

загальної кількості заслуханих підприємств. 

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати в установах 

(закладах) бюджетної сфери, які відносяться до сфери управління Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації, щомісячно здійснюється 

моніторинг показників розміру заробітної плати, розмір середньомісячної 

заробітної плати працівників закладів соціальної сфери на 01.12.2018 становить 

– 5 707 грн, темп росту до відповідного періоду минулого року (01.12.2017) 

складає 7,8 %. 

З метою виявлення порушень чинного законодавства суб’єктами 

господарювання, районним Управлінням праці та соціального захисту 

населення у звітному періоді здійснено 198 обстеження, відповідно до яких 

керівникам підприємств надано 1137 рекомендації щодо усунення порушень  

відповідно до чинного законодавства. З метою позитивного вирішення питання 

погашення боргів на підприємствах району та дотримання мінімальних 



70 

 

державних гарантій в оплаті праці протягом звітного періоду направлено 164 

звернень до контролюючих та правоохоронних органів, власникам 

(засновникам підприємств). 

Згідно з даними Головного управління статистики у м. Києві  

середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника в 

Деснянському районі за IІІ квартал 2018 року складає 9 221 грн, та зросла 

порівняно з відповідним періодом 2017 року на 26,1%, що дало можливість 

зайняти ІІ місце по темпу зросту серед районів міста Києва (13 703 грн - 

середня заробітна плата по місту Києву у ІІІ кварталі 2018 року). 

Сприяння збереженню існуючих робочих місць та розширенню сфери 

прикладання праці  

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської  ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 15.02.2018 № 232 «Про 

організацію громадських робіт у місті Києві в 2018 році» затверджено Перелік 

видів громадських робіт, які мають суспільну-корисну спрямованість та 

задовольняють суспільні потреби територіальної громади міста Києва,                  

а також Перелік підприємств, організацій та установ міста Києва, за участю 

яких  планувалась організація громадських робіт.  

У звітному періоді укладено 5 договорів на загальну суму                           

45,84 тис. грн,  до робіт залучено 151 особу, яка мала статус безробітного.       

Призначення видів державної соціальної допомоги відповідно до 

встановлених державних стандартів 
Перебувало на обліку сімей з 

дітьми, осіб 

 

 

Темп росту 

(зниження) у 

% до 

відповідного 

періоду 

Призначено видів 

державної соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми, 

осіб 

Темп росту 

(зниження) 

у % до 

відповідного 

періоду 2017 рік 2018 рік 2017 рік 2018 рік 

15085 

 

11832 

Загальна 

кількість осіб, 

які отримують  

всі види 

допомоги     

18279 

78,4% 13114 14735 

 

112,4% 

 

Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок 

малюка» 

Відповідно до Порядку  надання при народженні дитини натуральної 

допомоги  «пакунок малюка» за рахунок субвенції з державного бюджету, 

затвердженого постановою Уряду від 20.06.2018 № 512, з 01.09.2018 

забезпечено надання при народженні дитини згаданої натуральної допомоги. 

Станом  на  28.12.2018 прийнято 635 заяв та видано 635 «пакунків малюка».  
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Забезпечення  технічними засобами реабілітації  

Відповідно до Порядку забезпечення технічними засобами реабілітації 

забезпечення окремих категорій населення задовольняється потреба осіб                 

з інвалідністю у протезно-ортопедичній допомозі. 

Протягом звітного періоду видано безкоштовно: 

- направлень до транспортної МСЕК Департаменту соціальної політики 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) - 45; 

-  направлень на крісла колісні, допоміжні засоби реабілітації та протезно-

ортопедичні вироби - 2997; 

- палиці, милиці (за рахунок коштів міського бюджету)- 308; 

- спеціальні засоби для спілкування та обліку інформації - 111; 

- направлено заяв до Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  для 

влаштування  до  будинку - інтернату - 41; 

- видано листів-талонів для проїзду в соціальному транспорті на              

2013-2018 роки інвалідам війни - 140; 

- 4204 особі  засоби гігієни. 

Відповідно до постанови Уряду від 14 березня 2018 року № 238                     

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», 

забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб протезами 

верхніх та нижніх кінцівок, ортезами шарнірними на нижні кінцівки та 

кріслами колісними здійснюється згідно з договорами, укладеними органом 

соціального захисту населення з підприємством та особою з інвалідністю, 

дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками 

(тристоронній договір).  

Станом на звітну дату укладено  такі договори: 

- 73 договорів на забезпечення протезом верхньої/ нижньої кінцівки/ 

ортезом шарнірним на нижню кінцівку; 

- 100 договорів про забезпечення кріслом колісним; 

 

Для забезпечення санаторно-курортного лікування пільгової категорії 

громадян: 

видано безкоштовно 503 путівки  у  санаторно-курортні заклади, з них 

оздоровлено: ветеранів Другої світової війни - 113 (осіб);  осіб з інвалідністю 

загального захворювання - 148 (осіб); ветеранів праці - 181 (осіб).  

 

Оздоровлення та відпочинок дітей   

 Відповідно до Порядку направлення дітей на оздоровлення та відпочинок 

до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і 

державного підприємства «Український дитячий центр» Молода гвардія» видано 

безкоштовно 84 путівки на оздоровлення та відпочинок  дітей  у згаданих  

дитячих  центрах. 
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Призначення державної соціальної допомоги громадянам, які не мають права 

на пенсію та особам з інвалідністю  

  Призначено державну соціальну допомогу 577 особам, які не мають права 

на пенсію та особам з інвалідністю; здійснено призначення  тимчасової 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату - 29 особам.   

Здійснення контролю за призначенням (перерахунку) пенсій, органами 

Пенсійного фонду України, згідно з чинним законодавством 

  У звітному періоді перевірено 4157 пенсійних справ з них,                            

1205 пенсійних справ призначених вперше, 2952 пенсійні справи, по яких 

прийняте рішення про перерахунок пенсій.  

Робота з окремими категоріями киян 

У Деснянському районі міста Києва забезпечуються пріоритетні заходи 

щодо поліпшення соціального захисту та підвищення ефективності соціальних 

гарантій киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та 

членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної 

операції, членами сімей Героїв Небесної Сотні, членам сімей осіб, які 

перебували у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної 

цілісності України та особам, які отримали ушкодження різного ступеня 

тяжкості під час Революції Гідності. 

Станом на 28.12.2018  на обліку в  Деснянському районі  перебувало: 

 1515 киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей,  

членів сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної 

операції, що складає 109,7%  в порівнянні з відповідним періодом 2017 року 

(1381 учасник);   

9 членів сімей осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, що 

були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, 

територіальної цілісності України;   

42 особи, які отримали ушкодження різного ступеня тяжкості під час 

Революції Гідності;   

 2 особи - члени сімей Героїв Небесної Сотні. 

 Встановлено статус та видано відповідні посвідчення окремим категоріям  

киян: 

- особи з інвалідністю внаслідок війни - 239 особам; 

- учасника війни - 14 особам; 

- члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни - 62 особам. 
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 В межах видатків, передбачених в бюджеті міста Києва на 2018 рік,  399  

осіб окремої категорії киян отримали щомісячну адресну матеріальну допомогу 

для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг.  

У рамках  виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч 

киянам» на 2016-2018 роки», з метою забезпечення санаторно-курортного 

лікування  визначеної категорії киян видано 220 путівок  (93 – дорослі,                  

127 - дитячі) для оздоровлення дружин та дітей до 7 років учасників 

антитерористичної  операції. 

В рамках реалізації стратегічних  завдань у реформуванні державної 

програми будівництва доступного житла, за 12 місяців 2018 року за грошовою 

компенсацією за належні для отримання жилі приміщення відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання 

забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», 

звернулося 2 заявника – члени сімей загиблих, які безпосередньо приймали 

участь у антитерористичній операції та постанови Кабінету Міністрів України 

від 28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 

брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх 

сімей», звернулося 14 заявників, з них 2 особи – члени сімей загиблих 

учасників бойових діях на території інших держав та 12 осіб – особи з 

інвалідністю внаслідок війни ІІ групи. 

 Кошти виділені на 2 заявників у розмірі 2 231 611,29 грн, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 та на 4 заявників у 

розмірі 5 642 480,20 грн, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 28.03.2018 № 214.  

Здійснюється  робота щодо укладання договорів на інвестування в об’єкти 

житлового будівництва та договори купівлі - продажу житла.  

Психологічна реабілітація  

З  метою надання учасникам антитерористичної операції послуг із 

психологічної реабілітації за рахунок бюджетних коштів сформовано  перелік 

суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації, 10 осіб отримали такі 

послуги. 

Професійна адаптація  

Відповідно до постанови Уряду від 21 червня 2017 р. № 432  

«Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації 

учасників антитерористичної операції», Управлінням праці та соціального 

захисту населення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  

укладено договори на професійне навчання учасників антитерористичної 

операції за напрямами: 
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- водій автомобіля категорії «В» - 5 осіб (відокремленим підрозділом КП 
«Київпастранс» - «Навчально-курсовий комбінат» на навчання); 

-  водій автомобіля категорії «D» - 1 особа (відокремленим підрозділом 

КП «Київпастранс» - «Навчально-курсовий комбінат» на навчання); 

-  програмування на мові «JAVA» -  2 особи (ТОВ «JEM Property»); 

-  іноземна мова (Англійська) - 4 особи (ПП «Робот-Інтелект»); 
-  охоронник 3-го розряду - 7 осіб (ПП «СПРУТ-ЄС»); 

-  інтернет - маркетинг -  1 особа (ПАТ «Вищій навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом»); 

-  водій автомобіля категорії «В» - 3 особи (ФОП Хомин Володимир 

Васильович). 

Соціальне забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території,  районів проведення антитерористичної операції та 

операції об’єднаних сил   

Здійснюється комплекс заходів, направлених на розв’язання основних 

проблем внутрішньо переміщених громадян України, зниження рівня 

соціальної напруженості серед них і в суспільстві, сприяння соціальній 

адаптації на новому місці проживання. 

Станом на 28.12.2018  в  Деснянському районі м. Києва  здійснено облік 

17643 осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території,  районів 

проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил,   з них  

13517 - сімей,  працездатних осіб - 7469 в т.ч. 454 які потребують 

працевлаштування, 3178 - пенсіонери,  404 -  осіб з інвалідністю,   4086 - діти.  

 

Відповідно до постанови Уряду від 01.10.2014 № 505 на обліку перебуває 

2241 особових справ осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території 

та районів проведення антитерористичної операції, по яким призначена та 

надається  матеріальна допомога для покриття витрат на проживання, в т.ч. на 

оплату житлово-комунальних послуг. 

здійснено облік 
17643 осіб, з 
них  13517 – 

сімей 

3178– 
пенсіонери 

404 – осіб з 
інвалідністю 4086 – 

діти  
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Соціальний   захист   громадян,  які постраждали  внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

  У Деснянському районі м. Києва перебувало на обліку 18075 громадян, 

постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, які мають право користуватися 

пільгами та компенсаціями, в тому числі 2877 дітей: 
  Всього  постраждалих   18075 

  наслідків аварії на ЧАЕС  7511 

категорія 1                             2701 

категорія 2 3812 

категорія 3 998 

Потерпілі від Чорнобильської катастрофи  6490 

категорія 1 827 

категорія 2 4837 

категорія 3 521 

категорія 4  229 

серія Г 76 

Діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи 2877 

 діти – інваліди 14 

діти – сироти  4 

діти – напівсироти  4 

Діти, які проживають (навчаються, працюють) на територіях 

радіоактивного забруднення 
17 

Учасники ліквідації інших ядерних аварій  44 

категорія 1 18 

категорія 2 15 

категорія 3 11 

Вдови, вдівці, опікуни дітей померлих громадян 
1153 

 

Евакуйовані із зони відчуження у 1986 році 4506 
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Протягом звітного періоду здійснено прийом документів від                        

376 громадян з метою встановлення статусу постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС та видано 229 відповідних посвідчень, в т.ч. з  вкладкою до                 

категорії 1А. 

Здійснюється робота щодо  реалізації механізму оплати послуг із 

санаторно - курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. В контексті запровадження нового механізму 

оплати послуг із санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, станом на 28.12.2018 розроблено та 

укладено  365  трьохсторонніх договорів  стосовно  надання  таких послуг. 

Компенсації та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, згідно з Законом України "Про статус та 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи". 

У звітному періоді в районі обліковано 12550 громадян визначеної 

пільгової категорії,  призначено усіх видів компенсацій 12530 громадянам.  

Призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива та надання пільг населенню  

            В Єдиному державному  автоматизованому реєстрі осіб,  які мають 

право на пільги за соціальною ознакою, на обліку перебувало 66920 осіб.  

  У звітному періоді здійснено нарахування пільг на житлово-комунальні 

послуги для ветеранів війни, дітям війни, ветеранам військової служби та 

органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок 

чорнобильської катастрофи, реабілітованим громадянам, які є пенсіонерами або 

стали особами з інвалідністю  внаслідок репресій, багатодітним родинам на 

суму  123 106 677,52 грн, що складає 105,7 %  в порівнянні з відповідним 

періодом 2017 року (116 426 331,54 грн);  здійснено нарахування компенсацій 

та доплати підприємствам, які зареєстровані в Деснянському районі та на яких 

працюють громадяни, які постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи 

на суму 21 557 919,34 грн, що складає 117,4 % в порівнянні                     з 

відповідним періодом 2017 року (18 362 688,28 грн); здійснено виплату 

компенсацій на суму 21 547 892,88 грн, що складає 110,7 % в порівнянні з 

відповідним періодом 2017 року (19 466 224,80 грн). Проводиться фінансування 

соціальних стипендій студентам вищих навчальних, профінансовано 5 777 409  

грн. 

 

 

 

 
 
 

 

Нарахування пільг на житлово-комунальні послуги 
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   З метою допомоги домогосподарствам, які опинилися у скрутному 

матеріальному становищі,  у звітному періоді проведено 15 засідань районної 

комісії по вирішенню спірних питань, які виникають при призначенні субсидії 

та пільг, розглянуто 5079 справи  та призначено житлові субсидії на загальну 

суму 295 065 799 грн, а саме: 

Період: 

2018 рік, 

місяць 

Кількість 

домогосподарств, 

які отримують 

житлову субсидію 

Сума нарахованої житлової 

субсидії, 

грн 

січень 38635 77  919 614 

лютий 40200 78  146 530 

березень 40756 76  100 594 

квітень 40772 23  228 636 

травень 0 -57  083 919 

червень 19168 8  098 442 

липень 19864 4 979 150 

серпень 20241 5 177 599 

вересень 20982 5 646 439 

жовтень 19198 12 365 969 

листопад 19401 26 635 852 

грудень 21242 33 850 893 

  

загальна сума:          295 065 799 

        Населенню району надаються роз’яснення у форматі «питання-відповідь»  

стосовно нової програми житлових субсидій, а також ключових питань з 

переоформлення субсидій, роботи реєстру субсидіантів та дії соціальних 

нормативів, забезпечено роботу «гарячої» лінії фіксованого телефонного  

зв’язку для надання консультацій про Порядок призначення житлових 

субсидій. Проводиться інформування населення  щодо запровадження Урядом 

монетизації   житлових  субсидій  та алгоритму її виплати.  У звітному періоді 

також проведені зустрічі з громадянами в приміщеннях ЖЕД району, 

поінформовано  800  осіб.   

        З метою підвищення соціального захисту малозабезпечених верств 

населення міста Києва, впорядкування механізму надання пільг, їх обліку та 

адресності в районі  здійснюється ідентифікація, реєстрація та  облік окремих 

категорій громадян, які мають право на пільги, доплати, допомоги та 

компенсації, а також організаційно-методичне забезпечення з питань 

запровадження та функціонування картки «Картка киянина». 

Персоніфікована електронна картка «Картка киянина» підтримує додатки, 

пов’язані з обліком і наданням адресної допомоги за рахунок бюджету                   

м. Києва  соціально-незахищеним громадянам.                         

Видачу картки «Картка киянина» здійснює ПАТ «Державний ощадний 

банк України» без ідентифікації пільгової категорії та активації соціального 

додатка. Станом на 01.10.2018 кількість громадян зареєстрованих  в системі 

«Картка киянина» складала 112071 осіб, кількість осіб утримувачів карток 

«Картка киянина»   складала 97056 осіб. 
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Обстеження матеріально – побутових умов проживання громадян  

З метою визначення складу сім’ї, ступеня нужденності осіб, які 

звертаються за призначенням усіх видів державної  соціальної допомоги та 

житлових субсидій, обстеження фактичного місця проживання (перебування) 

внутрішньо переміщених осіб, у звітному періоді проведено обстеження 

матеріально - побутових умов проживання 11087 сімей. 

 

Виконання заходів комплексної програми “Турбота. Назустріч киянам” на 

2016-2018 роки» 

У рамках виконання заходів міської цільової програми «Турбота. 

Назустріч киянам» на  2016-2018 роки» протягом звітного періоду Управлінням 

праці та соціального захисту населення Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації  надано матеріальну допомогу 2217 малозабезпеченим 

особам на суму 2 065 768 грн, середній розмір допомоги складає 931,78 

грн/особу.  

                                                  

 

 

 

 

 

 

Юридичне забезпечення, встановлення опіки (піклування) та захист прав 

недієздатних (обмежено дієздатних) осіб 

У звітному періоді   представлено інтереси  у сфері соціального захисту  

Деснянської районної місті Києві державної адміністрації у 183 судових 

засіданнях за позовами громадян в адміністративних та цивільних справах про 

визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії.  
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  На  опікунському обліку при Деснянській районній в місті Києві 

державній  адміністрації  перебуває 411 осіб, з них 397  недієздатних осіб та 14 

осіб,   дієздатність яких обмежена судом, 59 недієздатним особам призначено 

двох опікунів, - 8 осіб здійснюють опіку над двома підопічними, 120 осіб 

перебувають на державному утриманні в інтернатних закладах.  

        У звітному періоді проведено 14 засідань опікунської ради, на яких 

розглянуто 43 питань щодо встановлення опіки (піклування) та захисту прав 

недієздатних (обмежено дієздатних) осіб. За результатами розгляду 

підготовлено та направлено до суду подання (висновків) - 31 подання про 

доцільність призначення опікунів (піклувальників); підготовлено 17 проектів 

розпоряджень Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації,                

з них: 5 - про надання дозволу на влаштування недієздатної особи до 

інтернатного закладу, 1 дозвіл на приватизацію квартири, 2 про встановлення 

опіки  над майном недієздатної особи, 4  про надання згоди на госпіталізацію 

особи до закладу з надання психіатричної допомоги, 1 дозвіл на продаж 

автомобіля, який належить недієздатній особі, 4  про призначення помічників 

дієздатній особі. 

Організація проходження альтернативної (невійськової) служби громадянами  

Деснянського району міста Києва 

  Відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів, 

здійснюються заходи щодо організації проходження альтернативної 

(невійськової) служби громадянами  Деснянського району міста Києва. 

Чисельність  громадян, які подали заяву про направлення  на альтернативну 

(невійськову) службу, з метою виконання обов’язків перед суспільством               

на  02.01.2019 складає: 

Кількість громадян, які подали заяву про 

направлення на альтернативну (невійськову) 

службу протягом року 

10 

у тому числі: 

 

 

- прийнято рішення про направлення на 

альтернативну (невійськову) службу 

 

4 

- відмовлено в направлені на альтернативну 

(невійськову)службу 

 

6 

у тому числі за причинами: 

 

 

- несвоєчасне подання заяви 

 

6 

- відсутність підтвердження істинності 

релігійних переконань 

 

- 

- неявка без поважних причин на засідання 

комісії 

- 
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У 2018 році  в повному обсязі здійснено своєчасне призначення видів 

державної соціальної допомоги,  житлових субсидій, надання гарантій та 

компенсацій пільговим категоріям населення району, вирішення питань 

соціально-трудових відносин, забезпечення соціальної, психологічної та 

матеріальної підтримки окремих категорій киян, громадян України, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції,  юридичне забезпечення супроводу інтересів                    

в судах та інших органах, встановлення опіки (піклування) та захист прав 

недієздатних (обмежено дієздатних) осіб, інше. 

Проблемних питань у сфері соціального захисту населення та соціально- 

трудових відносин, вирішення яких потребує допомоги центральних органів 

виконавчої влади, не визначено. 

Надання соціальних послуг населенню Деснянського району  м. Києва  

Пріоритетним напрямком діяльності є надання соціальної допомоги 

незахищеним верствам населення, які опинились в складній життєвій ситуації 

та надання соціальних послуг. 

За 2018 рік у Територіальному центрі соціального обслуговування 

Деснянського району міста Києва виявлено 2434 особи, які потребують 

допомогу, а саме: громадяни похилого віку та особи з інвалідністю, батьки з 

інвалідністю, які виховують неповнолітніх дітей, діти з інвалідністю, 

громадяни України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції, малозабезпечені сім’ї та інші 

громадяни, які опинилися в складних життєвих обставинах, з них отримали 

соціальні послуги 2209 осіб, що становить відповідно до звітного періоду 

2017 року 103,7%, 102,8%. Існує тенденція збільшення обслуговування 

громадян у Територіальному центрі.  

 

порівняльна діаграма кількості виявлених громадян та кількості громадян, 

яким надано соціальні послуги 

Рівень показника співвідношення чисельності осіб, які перебували                     

у складних життєвих обставинах і потребували соціальних послуг та 

чисельності охоплених наданням соціальних послуг склала  90,8%.   
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У відділеннях соціальної допомоги вдома протягом 2018 року 999 

громадян похилого віку та осіб з інвалідністю отримали 443542 заходи, які 

складають зміст соціальних послуг догляд вдома, паліативний догляд та 

представництво інтересів, що становить відповідно до попереднього періоду 

2017 року 100,8 % та 101,4%, в т. ч. на платній основ 27 осіб отримали 1 193 

заходи, що складають зміст соціальної послуги догляд вдома на суму 49,5 тис. 

грн. 

 Відповідно до Державних стандартів надано такі соціальні послуги:  

- догляд вдома - 978 особам /379 368 заходів, що складають зміст послуги;  

- представництво інтересів - 772 особам /25 944 заходи, які складають зміст 

послуги; 

- паліативний догляд - 21 особі /39 423 заходи, які складають зміст послуги.  

 Громадян похилого віку та осіб з інвалідністю обслуговують                                 

58 соціальних робітників, які надають соціальні послуги догляд вдома, 

представництво інтересів, паліативний догляд, інше. В Територіальному центрі 

існує 14 вільних вакансій  соціальних  робітників.  

 

 
Порівняльна діаграма кількості виявлених громадян  та наданих 

соціальних послуг відділеннями соціальної допомоги вдома 

 

   

      У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

Територіального центру у звітному періоді надано 23471 послугу натуральної 

допомоги 1 777 громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

малозабезпеченим сім’ям з дітьми та іншим категоріям громадян, які 

опинилися в складних життєвих обставинах у вигляді: послуг перукаря, 

швачки, тесляра,  надання продуктових наборів, засобів особистої гігієни, 

медикаментів, промислових товарів, запрошень на вистави, що становить 

відповідно до попереднього періоду 101,1 % та 100 % на загальну суму   

1 777,02 тис. грн. 
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порівняльна діаграма кількості виявлених громадян та наданих соціальних послуг відділенням 

організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

 

За кошти міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на                   

2016-2018 роки» у Територіальному центрі малозабезпеченим громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю надана натуральна допомога на загальну 

суму   948,32 тис. грн, а саме: 

- безкоштовні гарячі обіди 121 особі/ на загальну суму 180,41 тис. грн; 

- продукти харчування до визначних та святкових дат 1351 особі/ на суму                      

199,59 тис. грн; 

- засоби особистої гігієни 155 особам /на загальну суму 518,54 тис. грн; 

- миючі засоби 348 особам/ на загальну суму 49,78 тис. грн. 

У звітному періоді відповідно до листів Територіального центру 

забезпечена партнерська взаємодія з благодійними фондами, релігійними 

конфесіями, комерційними структурами: Київським МБФ «Фудбенк»; 

Всеукраїнською БО «Серце Батьківщини»; БФ «Турбота про місто»; БФ 

«Життя з надлишком»; БФ «Єднання спільноти», Благодійним відділом УПЦ 

Парафія Різдва Христова; АТ «Київський вітамінний завод»; ТОВ 

«Укрфармекспорт», тощо. 

За 2018 рік 1777 осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах та 

перебувають на обслуговуванні в Територіальному центрі отримали натуральну 

допомогу за кошти благодійників на загальну суму 922,67 тис. грн у вигляді 

продуктових наборів, солодощів, медикаментів, промислових товарів та 

обладнання, що становить відповідно до попереднього періоду 2017 року   

100,1 % та 140%. 

 

 

порівняльна діаграма надання соціальної допомоги за кошти благодійників 
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У відділенні денного перебування Територіального центру впродовж                                     

2018 року 418 громадян похилого віку та особи з інвалідністю (з них 56 

громадян перебувають на обслуговуванні в інших відділеннях Територіального 

центру) отримали 17 262 заходи, які складають зміст соціальних послуг згідно з 

Державними стандартами, що становить відповідно до попереднього періоду 

2017 року 124,0%, 104,6%, з них  соціально-педагогічну послугу «Університет 

третього віку» отримали 418 осіб, що становить відповідно до попереднього 

періоду 2017 року 124,4 %. 

 

порівняльна діаграма кількості виявлених громадян 

та наданих соціальних послуг відділенням денного перебування 

Слухачі «Університету третього віку» відвідали такі факультети: 

«Культурознавство»; «Здоровий спосіб життя»; «Інформаційні технології»; 

«Психологія»; «Іноземна мова/англійська»; «Прикладні методики».  

   

 У відділенні функціонували такі групи: 

2 групи денного перебування повного дня (22 дитини з інвалідністю); 

1 група денного перебування неповного дня (13 дітей з інвалідністю);  

2 групи соціально-медичної реабілітації дітей разом з батьками (26 дітей з 

інвалідністю);  

2 групи консультування/соціальна адаптація (26 дітей з інвалідністю). 
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Натуральну допомогу протягом 2018 року отримували 271 тимчасово 

переміщена особа з зони проведення АТО та АР Крим (з них перебувають на 

обслуговуванні 131 тимчасово переміщена особа), зокрема 206 переміщеним 

особам, надано 541 запрошення на отримання продуктів харчування, побутову 

хімію та засоби гігієни від Спілки Самаритян України. Малозабезпечені 

117 тимчасово переміщених осіб отримали 834 натуральних послуги на суму 

57,85 тис. грн у вигляді продуктів харчування, запрошень до закладів культури, 

дитячих подарунків, вітамінів, пластирів гелевих охолоджуючих та 

зігріваючих, тощо. 

У відділенні надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям з 

інвалідністю Територіального центру 3 дитини з інвалідністю переміщені з 

тимчасово окупованої території України, які перебувають на обслуговуванні, 

отримали 1 969 соціальних послуг: 

1 543 послуг соціальної та медичної реабілітації;  

142 послуги денного догляду в т. ч. безкоштовних гарячих обідів та 

продуктів харчування на загальну суму 3,2 тис. грн.; 

284 послуг з транспортного перевезення. 

За звітний період у Територіальному центрі один учасник 

антитерористичної операції та його сім’я (мати) отримали 1187 заходів, що 

складають зміст послуг догляду вдома та представництва інтересів;                        

22 послуги натуральної допомоги на загальну суму 6,5 тис. грн. (у вигляді 

пасхальних виробів, талонів на гаряче харчування, продуктів харчування, 

миючих засобів тощо). 

За 2018 рік двома автомобілями Територіального центру 255 особам 

надано 4110 заходів, що складають зміст послуги з транспортного перевезення  

(в т. ч. 218 громадянам похилого віку та особам з інвалідністю). 

З 01.01.2018 по 31.03.2018 року та з  28.11.2018 року для всіх громадян, які 

потребували допомогу та мали ризик замерзнути, працювали пункти обігріву в 

т. ч. цілодобовий, які були забезпечено чаєм, цукром, одноразовим посудом, 

медичною аптечкою та теплим одягом та до яких звернулись 488 громадян, що 

отримали допомогу, з них 29 осіб отримали теплий одяг.  

Також, у 2018 році складено 608 актів обстеження фактичного місця 

проживання внутрішньо переміщених осіб та 4892 акта обстеження 

матеріально-побутових  умов  сім’ї  щодо призначення субсидії. 

 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями Деснянського району міста Києва є 

соціальним закладом для дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

віком від 7 до 35 років, метою діяльності якого є відновлення та підтримка їх 

фізичного та психічного стану,  адаптація та інтеграція у суспільство, 

психологічна підтримка сім’ї, в якій вони виховуються.      
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 Основним завданням Центру є надання психологічних, соціально-

педагогічних, соціально-медичних, юридичних, освітніх та інформаційних 

послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями та членам їх сімей. 

За результатами проведеної роботи протягом 2018 року Центром 

охоплено 62 дитини, 57 осіб молоді та 119 членів їх сімей, спеціалістами надано 

6047 індивідуальних послуг, з них: 847 психологічних послуг, 1659 соціально-

педагогічних послуг, 1822 соціально-медичних послуг, 379 соціально-

економічних послуг та 1340 інформаційних. 

         У звітному періоді проведено 331 захід: /205 на базі Центру; /126 за 

соціальними путівками. 

Кількість отримувачів соціальних послуг в центрі 

Отримувачі 

послуг 

Карток в 

роботі 
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індивідуальних 

соціальних 
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групових 

соціальних 
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За картками отримувача 

послуг 
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62 1736 628 7 19 

молодь з 

функціональними 

обмеженнями 

57 2175 1172 0 0 

батьки та члени 

сімей 
119 2136 1000 0 1 
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Центром систематично проводяться соціокультурні івенти, також 

продовжено проведення занять з плавання в басейні,  програми, яка включає в 

себе  елементи фітнесу та занять на роликах,  сеансів  з  лікувального масажу, 

лікувальної фізичної культури, лікувальної гімнастики, волейболу та аеробіки, 

заняття з хореографії, музичної терапії з гри на барабанах, інше. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В ГАЛУЗІ 

МІСТОБУДУВАННЯ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАСРТВА 

 
Відповідно до розпорядження Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 23.04.2015 № 250 (зі змінами) створено робочу 

групу для оперативного обстеження та ідентифікації будівельних майданчиків, 

паркуальних майданчиків, АГЗК. З метою виявлення порушень та розроблення 

заходів щодо їх усунення, відповідно до розпорядження  проводиться робота з 

обстеження та ідентифікації будівельних майданчиків, розташованих на 

території Деснянського району. На сьогоднішній день на території району 

існують такі об’єкти: 

Житлові об’єкти без необхідної дозвільної документації: 

- на замовлення ТОВ «Парк-Сервіс-7» збудовано клубний 

(багатоквартирний) житловий будинок над підземним гаражем по                   

вул. Милославській, 31в. Земельна ділянка виділялася Київською міською 

радою для надбудови над підземними гаражами об’єкту соціально-побутового 

призначення.  Дозвіл на будівництво виданий Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України на будівництво блоку соціально-побутового 

призначення. Станом на 31.12.2018 року будівництво не ведеться, дозвільна 

документація на спорудження житла відсутня.  Будинок масово не заселений. 

На засідання робочої групи з обстеження та ідентифікації об’єктів будівництва, 

яка діє при районній в місті Києві державній адміністрації замовник не 

з’являється. 

- на замовлення ТОВ «Глобал Строй-3» ведеться будівництво 

багатоквартирного житлового комплексу «Перспектива» на вул. Драйзера, 40 

на земельній ділянці, яка Київською міською радою надана в постійне 

користування Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації для 

добудови об’єкту незавершеного будівництва – школи. Відповідно до 

Декларації про готовність до експлуатації об’єкта, зареєстрованої 

Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю 

міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) введено в експлуатацію об’єкт: Реконструкція 

нежитлового будинку шляхом прибудови під житловий будинок по вул. Т. 

Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва ( І секція). Деснянською 

районною в місті Києві державною адміністрацією  неодноразово надавалися 

пропозиції  до Київської міської державної адміністрації щодо призупинення 

будівництва ЖК «Перспектива» на 3-х збудованих секціях, а на частині 

земельної ділянки, що залишилася вільною від забудови, збудувати дитячий 
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дошкільний заклад або розглянути питання збільшення потужності існуючої 

школи № 321, що знаходиться на суміжній земельній ділянці, з будівництвом 

сучасного спортивного ядра школи та стадіону.  Водночас направлено 

пропозиції  до Департаменту містобудування та архітектури, який є замовником 

розробки проекту детального плану території (далі ДПТ)  в межах вулиць 

Драйзера, Градинська, Бальзака, передбачити в проекті ДПТ на земельній 

ділянці, що на вулиці Драйзера, 40, заклад освітянського спрямування. Наразі 

проект детального плану території розробляється. Забудовником розпочато 

будівництво 4-ї секції ЖК без дозвільних документів, станом на 31.12.2018 

будівництво зупинено.  Департаментом державного архітектурно-будівельного 

контролю міста Києва скасовано декларацію на початок будівельних робіт та 

декларацію про готовність до експлуатації І секції ЖК «Перспектива». 

З метою врегулювання ситуації, яка виникла в зв’язку із заселенням 3-х 

секцій ЖК та відсутністю належного надання комунальних послуг мешканцям, 

Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією було 

ініційовано розгляд на засіданні міської комісії з вирішення проблемних питань 

по об’єктам незавершеного будівництва питання будівництва ЖК 

«Перспектива» та об’єктів освіти на земельній ділянці по вул. Т. Драйзера, 40. 

За результатом рішення комісії були проведені наради в Департаменті 

комунальної інфраструктури, що підключення існуючих секцій ЖК 

«Перспектива» до інженерних мереж та у Департаменті містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) щодо стану розроблення проекту ДПТ в межах вул. 

Градинської, О. Бальзака, Радунської, до якого входить земельна ділянка по 

вул. Т. Драйзера, 40.   

Розробником  проекту ДПТ ТОВ «Терра прожект»  напрацьовані проектні 

рішення, якими передбачено добудова ЖК «Перспектива» до семи секцій, 

будівництво дитячого дошкільного закладу на залишках земельної ділянки, яка 

вільна від забудови, реконструкція існуючої школи № 321 з добудовою 

додаткового блоку та будівництвом стадіону. Наразі розробником   

розробляється розділ ДПТ «Екологічна оцінка», після чого проектні рішення 

будуть передані замовнику - Департаменту містобудування та архітектури для 

опрацювання. 

Також рішенням Апеляційного суду міста Києві від 22.01.2019 скасовано 

рішення суду про знесення самочинно збудованого житлового комплексу 

«Перспектива». 

- на замовлення ТОВ «Континентбуд», ТОВ «Радуга Сіті» розпочато 

 будівництво житлового комплексу «Перлина-Троєщини» по вул. Закревського, 

42 на земельній ділянці, яка Київською міською радою  виділена для 

будівництва торговельно-розважального комплексу з підземним паркінгом. 

Після того, як було збудовано 3 секції ЖК забудовники  покинули будівництво. 

Інвесторами житлового комплексу, секції яких не збудовані та не введені в 

експлуатацію створено ОК ЖБК «Наша Перлина» та отримано дозвіл Київської 

міської ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вул. Закревського, 42 під будівництво житла. Рішенням Київської 

міської ради від 26.06.2018 року затверджено детальний план території в межах 
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вулиць Оноре де Бальзака, Милославської, Миколи Закревського, Олександра 

Сабурова у Деснянському районі міста Києва, в якому дана земельна ділянка по 

вул. Закревського, 42 віднесена до житлової забудови, що надає можливість 

ЖБК «Наша Перлина» відвести земельну ділянку під добудову ЖК «Перлина 

Троєщини».  Сесією Київської міської ради від 29.11.2018 прийнято рішення № 

210/6261 про надання  ОК ЖБК «Наша Перлина»  в оренду на 5 років земельної 

ділянки для будівництва комплексу житлових будинків на вул. Закревського, 

42-а. Наразі  ОК ЖБК вирішується питання сплата пайової участі у розвиток 

інженерно-транспортної структури міста Києва. 

На території Деснянського району існуює об’єкт незавершеного 

будівництва – довгобуд, який потребує завершення будівництва: 

- Будівництво шести 34-х поверхових житлових будинків на території 

2-А мкрн. Замовник будівництва – Головне управління Національної гвардії 

України.  

На сьогоднішній день Національна гвардія України веде роботу щодо 

відновлення будівництва об’єкта. Головним управлінням Національної гвардії 

України отримано в постійне користування земельну ділянку,  здійснено збір 

вихідних даних для коригування проекту будівництва, а саме отримано 

містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови 

тощо. Проведені відкриті торги щодо коригування проекту житлових будинків 

№ 5 та № 6. 

 Прогнозна потреба в коштах для фінансування зазначених заходів 

складає близько 8 млн. грн. 

 На сьогоднішній день йде пошук інвестора для відновлення будівництва. 

Продовжується практика будівництва багатоповерхових житлових 

будинків на земельних ділянках, які відведені під будівництво індивідуальних 

житлових будинків та господарських споруд. На земельні ділянці із таким 

цільовим призначенням може бути збудований  житловий будинок в 4 поверхи, 

підвалом та мансардовим поверхом. Натомість, забудовниками будуються 

житлові будинки по 5 і вище поверхів, без дозвільної документації, оформленої 

належним чином, не отримуються містобудівні умови та обмеження на 

забудову земельної ділянки, а документи дозвільного характеру такі як 

декларація (повідомлення) на початок робіт та декларація про готовність 

заповнюються замовником будівництва особисто, і замовник несе 

відповідальність  достовірність внесених даних в документ. Департамент з 

питань держаного архітектурно-будівельного контролю, на який покладено 

функції контролю за дотриманням містобудівного законодавства та введення 

об’єктів в експлуатацію, зобов’язаний зареєструвати подану замовником 

декларацію. Така ситуація приводить до того, що забудовник отримує документ 

про готовність на стадії, коли будівництво далеке до завершення, об’єкт не 

підключений до інженерних мереж та не виконаний благоустрій території. На 

території району  об’єктів, збудованих таким чином або які ще будуються,  

налічується 12 шт. 

Ще одна проблема, яка сприяє порушенню будівельного законодавства є 

відсутність повноважень з контролю за дотриманням законодавства з боку 

районних в місті Києві державних адміністрацій, а Департамент з питань 
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державного архітектурно-будівельного контролю, на який покладені дані 

повноваження, може здійснити перевірку об’єкту за зверненням фізичної особи, 

на перевірку свого попереднього припису, у випадку загрози  здоров’ю  та 

життю людини, безпеці держави, нещасного випадку на будівництві та за 

заявою суб’єкта господарювання. 

Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією, в межах 

повноважень, вживаються всі можливі заходи по припиненню таких 

будівництв.  

Є і інші об’єкти житлового будівництва на території району, які 

будуються з певними  порушеннями: 

-  на замовлення Головного управління МВС України в місті Києві ТОВ 

«Укрбуд девелопмент» ведеться будівництво житлового комплексу з 

об’єктами соціальної інфраструктури за адресою: вул. Крайня, 1. Загальна 

площа – 32938,44 кв. м. 692 квартири. Необхідно привести у відповідність 

цільове призначення земельної ділянки –  на будівництво житлового комплексу 

з об’єктами соціальної інфраструктури. Відповідно до договору оренди цільове 

призначення – будівництво адмінбудинку з торгово-офісними приміщеннями. 

Дозвіл на будівництво та містобудівні умови та обмеження видані на 

будівництво житлового комплексу з об’єктами соцструктури. 

- ТОВ «Укрбуд» ведеться будівництво багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Магнітогорській, 5. Замовник будівництва – «195 Центральна 

база Державної спеціальної служби транспорту (військова частина Т 0710). 

- ТОВ «Комфорт Групп» ведеться будівництво житлового комплексу 

«Лісова казка 2» по вул. Радистів, 40. Загальна площа житла – 1600 кв.м. 

Забудовником отримано дві декларації на початок будівництва об’єкту. В кінці 

2017 року Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю було розпочато перевірку об’єкту, були виявленні певні порушення, 

забудовнику наданий термін на їх усунення. На даний час  порушення усунені, 

а рішенням Київської міської ради № 1131/5195 ПАТ «Рембудзвязок» передано 

земельну ділянку на вул. Радистів, 40 для багатоквартирного житлового 

будівництва.    

У зв’язку з опрацюванням заходів та подальших дій, які необхідно 

здійснити з метою вирішення питань на проблемних об’єктах житлового 

будівництва на території Деснянського району, Деснянською районною в місті 

Києві державною адміністрацією у 2018 році проводилися засідання робочої 

групи з обстеження та ідентифікації будівельних майданчиків, паркувальних 

майданчиків та газозаправних станцій, яка діє на підставі розпорядження 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.04.2015 № 

250 (зі змінами). 

У 2018 році продовжувалося будівництво житлових будинків на 

замовлення: 

- ТОВ «Моноліт плюс» та ТОВ «Фіаніт» ведеться будівництво житлових 

будинків № 1, 2 з вбудованими приміщеннями. 23.08.2018 року введений в 

експлуатацію житловий будинок № 3 відповідно до Сертифікату, який 

засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкту. Загальна площа 

квартир - 15216,9 кв.м., кількість квартир – 275, 26 поверхів. В даному 



90 

 

житловому будинку передбачене приміщення площею 144 кв.м. для 

облаштування амбулаторії для мешканців 20 мікрорайону.  ТОВ «Фіаніт» 

готове передати зазначене приміщення до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва. Наразі забудовник визначається із 

способом передачі. 

- КП «Житлоінвестбуд-УКБ» ведеться будівництво житлового будинку з 

об’єктами господарського та соціально-побутового призначення та підземним 

паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК 

"Еліта-центр") на вул. Милославській.  

 2. Протягом 2018 року проводилася робота по вирішенню проблемних 

питань с. Биківня.  

З метою врегулювання спірних питань, які виникли між забудовником, 

інвесторами та ОСН «МК Биківня» Деснянською районною в місті Києві 

державною адміністрацією неодноразово проводилися наради з залученням 

депутата Київської міської ради Картавого І.Л., розробника детального плану                

с. Биківня, забудовника, ОСН «МК «Биківня», ГО «Світла оселя» та 

громадськості. Питання селища Биківня знаходиться на постійному контролі. 

 3. у 2018 році на замовлення Департаменту містобудування та 

архітектури ПП «Інститут Урбаністики» було завершено розроблення проекту 

детального плану території в межах вулиць Бальзака, Радунська, Лісківська, 

Милославська, який в грудні 2018 року був переданий замовнику для 

опрацювання. 

 Також у 2018 році Київською міською радою було затверджено детальні 

плани території: 

- в межах вулиць Бальзака, Милославська, Закревського та Сабурова – 

26.06.2018. 

- промрайону «Троєщина» - 11.10.2018 

 4. ТОВ «ЖенСан» на підставі рішення Київської міської ради від 

18.11.2004 № 826/22366 передано у довгострокову оренду на 25 років земельну 

ділянку площею 4,01 га (кадастровий номер 8000000000:62:035:0030) для 

будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального 

торговельного центру з багатоповерховим паркінгом та реконструкції площі 

біля ст. метро «Лісова». Договір оренди земельної ділянки зареєстрований від 

08.09.2005 № 62-6-00257. В 2018 році забудовником було проведено демонтаж 

тимчасових споруд  з метою освоєння земельної ділянки відповідно до її 

цільового призначення та розпочато розробку транспортно-пішохідної схеми 

руху громадян з організацією перенесення зупинок громадського транспорту 

для зручного пересування пішоходів  до станції метрополітену «Лісова». 

Орієнтовний термін реалізації цього проекту – березень 2019 року. 

 5. Відповідно до Програми економічного та соціального розвитку м. 

Києва на 2018 рік були передбачені кошти по соціально - важливим об’єктам на 

території Деснянського району, реалізація яких була втілена у життя: 

- Будівництво парку вздовж просп. Ватутіна між просп. Маяковського та 

вул. О. Бальзака.  Замовник – КО «Київзеленбуд»; 

- Реконструкція Парку «Кіото». Замовник КП «Київський центр 

розвитку міського середовища; 
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- Благоустрій скверу на вул. Мілютенка, 7. Замовник – КО 

«Київзеленбуд»; 

 Також виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) Деснянську районну в місті Києві державну 

адміністрацію визначено замовником будівництва загальноосвітньої школи на 

36 класів у 20 мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у 

Деснянському районі міста Києва.  

 

ЖИТЛОВИЙ ФОНД ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ СТАНОМ НА 

01.01.2019: 

 - 536 – житлових будинків комунальної власності, з них 5 гуртожитків; 

 - 157 – житлові будинки ЖБК; 

 - 43 – житлових будинків ОСББ на самообслуговуванні; 

 - 1 – відомчий житловий будинок;  

 - 32 – інвестиційних будинків; 

 - 8 гуртожитків;  

 Всього: 777 житлових будинків.  

 Крім того, 1340 будинків приватного сектору. 

 

ВИКОНАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

 У 2018 році Управлінням житлово-комунального господарства проведено 

через систему ProZorro 474 закупівлі, за звітний період 2017 року проведено 

685 закупівель.  

Відповідно до розпорядження Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації № 695 від 22.12.20198 «Про внесення змін до 

поадресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 

2018 році» в частині «Житлово-комунальне господарство» Управлінням 

житлово-комунального господарства заплановано провести капітальний ремонт 

житлового фонду Деснянського району на 478 обʼєктах на суму 133 314,758 

млн.грн., за звітний період минулого року було заплановано виконати роботи з 

капітальних ремонтів на суму 60 840,00 тис.грн.    

З початку 2018 року проведено 474 закупівлі, заключено 474 договори, 

освоєно 126,999млн.грн. (96,3% до передбаченого програмою). 

Відповідно до актів виконаних робіт виконано роботи на 471 об’єктах 

(99,2% до передбаченого програмою). 

 Відповідно до актів виконаних робіт станом на 31.12.2018 проведено 

капітальний ремонт на суму 126,999 млн.грн., а саме: 

заміна вікон на суму 25 068 306,51тис. грн.; 

капітальнийремонт покрівель на суму 10 018 001,17тис. грн.; 

утеплення фасадівна суму 19 800 544,14тис. грн.; 

ліфти на суму 15 079 575,46 тис. грн.; 

капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) на 

суму 3 918 168,79 тис. грн.;  
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капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на суму 23 289 150,33 тис. грн. 

капітальний ремонт сходових клітин на суму 17 378 057,40 тис. грн; 

капітальний ремонт з підсилення фундаменту на суму             

1 343 799,31тис.грн.; 

капітальний ремонт вхідних груп на суму 3 589 455,70тис.грн.; 

капітальний ремонт електромереж/електрощитових на суму 

892 902,71тис.грн.; 

капітальний ремонт балконів на суму 49 314,15тис.грн.; 

облаштування ігрових майданчиків на суму 2 207 247,27тис.грн.; 

облаштування спортивних майданчиків на суму 448 475,74 тис.грн.; 

субвенція з державного бюджету на суму 909 020,72тис.грн.; 

громадські проекти-переможці конкурсу на суму 3 010 199,61тис.грн. 

 

СПІВФІНАНСУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕСТАВРАЦІЇ, 

ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ, ТЕХНІЧНОГО 

ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СПІЛЬНОГО МАЙНА У БАГАТОКВАРТИРНИХ 

БУДИНКАХ 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 20 листопада 2018 року 

№ 56/6107 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 

№ 780/1784 «Про затвердження Положення про спів фінансування 

реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного 

переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» та з 

метою підвищення зацікавленості власників житлових та нежитлових 

приміщень у житлових будинках у створенні ОСББ та реалізації 

енергоефективних заходів у житловому фонді міська влада запровадила 

унікальний, вигідний механізм співфінансування реконструкції, реставрації, 

проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у 

багатоквартирних будинках міста Києва. 

Згідно п. 1.2. вищевказаного рішення замовниками робіт є КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва».

 Міська програма співфінансування поширюється на багатоквартирні 

будинки у місті Києві, які експлуатуються більше десяти років та передбачає 

співфінансування робіт у будинку у відсотковому розмірі очікуваної вартості 

робіт згідно з прогресивною шкалою за рахунок коштів співвласників 

багатоквартирного будинку та решти вартості робіт – за кошти бюджету м. 

Києва. Під поняттям «відсоткового розміру очікуваної вартості робіт згідно з 

прогресивною шкалою» слід розуміти наступне: 

- проведення капітальних ремонтів, технічне переоснащення ліфтів та 
ліфтового обладнання – 5%; 

- капітальний ремонт покрівлі – 10%; 

- заміна огороджувальних конструкцій (вхідні групи, вікна в місцях 

загального користування тощо) – 30%; 

- реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення 

інженерних мереж (у тому числі насосні) – 15%; 
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- утеплення фасаду – 30%  

- реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення інженерних 
мереж (у тому числі ІТП) – 30%; 

- інші роботи спільного майна багатоквартирного будинку – 30%. 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ  

 На виконання доручення мера Києва Віталія Кличка, у рамках 

Громадського бюджету – 2018 на реалізації у Управління житлово-

комунального господарства Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації знаходилось 4 проектів, а саме: 

 - "Реконструкція спортивного майданчика за адресою бульвар Леоніда 

Бикова 7-а"; 

 - "Спортивний футбольний майданчик, Градинська, 3-5"; 

 - "Дитячий (спортивний) комплекс по вулиці Миколи Закревського, 85"; 

 - "Спортивний ігровий майданчик, Градинська, 9-11". 

 У 2017 році Управлінням житлово-комунального господарства 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації було реалізовано 1 

Громадський проект «Зона відпочинку «Озеро Верхнє Вигурівське». 

 Всі зазначені проекти успішно реалізовані. 

ОСББ 

Кількість ОСББ Створено у 2017 році Створено у 2018 році 

72 9 11 

 

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Деснянського району м. Києва» 

На балансі перебуває 535 будинків комунальної форми власності 

територіальної громади міста Києва. 

За 2018 рік в багатоквартирних будинках Деснянського району м. Києва 

підприємством було виконано ремонтні роботи поточного характеру силами 

підрядних організацій та ремонтно-будівельною дільницею на загальну суму 

42 975,24 тис. грн, а саме:  

- ремонт покрівлі в 270 будинках, загальний обсяг виконаних робіт      -33 

290 кв.м. на суму 7 332,23 тис. грн. (за 2017 рік загальний обсяг виконаних 

робіт - 21 308 кв.м. на суму 4 206,02 тис. грн.); 

- ремонт фасадів в 87 будинках, загальний обсяг виконаних робіт - 

4 626,58 кв.м. на суму 1 045,62 тис. грн. (за 2017 рік загальний обсяг виконаних 

робіт - 1 027,8 кв.м. на суму 307,02 тис. грн.); 

- ремонт вхідних груп в 45 будинках - на суму 1 032,64 тис. грн. (за     

2017 рік виконано робіт на суму 840,02 тис. грн.); 

- ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації, водопостачання, 

теплопостачання в 258 будинках, загальний обсяг виконаних робіт -                 18 
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066 пог.м. на суму 8 310,65 тис. грн. (за 2017 рік загальний обсяг виконаних 

робіт - 6 862 пог.м. на суму 2 747,10 тис. грн.);  

- ремонт електричних мереж та обладнання виконано в 387 будинках на 

суму 6 427,80 тис. грн. (за 2017 рік виконано робіт в 28 будинках на суму 412,70 

тис. грн.); 

- герметизація швів стінових панелей в 301 будинку, загальний обсяг 

виконаних робіт - 35 869 пог.м. на суму 3 885,74 тис. грн. (за 2017 рік виконано 

робіт - 22 942,40 пог.м. на суму 2 331,98 тис. грн.); 

- ремонт сходових клітин в 241 будинку, загальний обсяг виконаних робіт 

- 72 238 кв.м. на суму 8 312,48 тис. грн. (за 2017 рік загальний обсяг виконаних 

робіт - 58 523,90 кв.м. на суму 4 934,56 тис. грн.);  

- заміна дверей, решіток (на технічних поверхах, покрівлях, в підвальних 

приміщеннях, в сміттєкамерах, в електрощитових, в машинних приміщеннях, в 

РУ) загальний обсяг виконаних робіт - 785 шт. на загальну суму 5 115,36 тис. 

грн. (за 2017 рік - на суму 4 334,98 тис. грн.); 

- встановлення пандуса в кількості 1 одиниця на суму 3,91 тис. грн. (за 

2017 рік в кількості 9 одиниць на суму 46,44 тис. грн.) ; 

- заміна клапанів (ковшів) сміттєпроводів в 12 будинках в кількості       62 

штук на загальну суму 260,05 тис. грн (за 2017 рік - в кількості 5 штук на суму 

20,23 тис. грн.); 

- ремонт об’єктів благоустрою: чищення зливостоків, відновлення люків, 

розташованих на прибудинкових територіях 27 будинків на суму 213,89 тис. 

грн., асфальтування прибудинкової території  71 будинку на загальну суму 

1 034,87 тис. грн. (за 2017 рік - на суму 2 148,61 тис. грн.); 
 

Виконання ремонтних робіт поточного характеру 
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Енергозбереження 

Підприємство продовжує впроваджувати в дію "Програму 

енергозбереження", яку розпочато ще в 2016 році. 

За 2018 рік в 58 будинках в місцях загального користування встановлено        

6 733 світлодіодних світильників, що дало змогу зекономити споживання 

електроенергії в середньому до 33 %, що в порівнянні з 2017 роком становить 

558 тис. кВт* год. 

 

Заходи по збереженню комунального майна 

       Підприємством розроблено та впроваджується комплекс заходів для 

забезпечення належного збереження комунального майна та запобігання 

несанкціонованого доступу до ліфтових машинних приміщень. Пріоритетним 

напрямком є встановлення систем охоронної сигналізації,   що дало результат 

по зменшенню кількості викрадень ліфтового обладнання.  

За 2018 рік повністю встановлено і функціонує сигналізація на 348 

житлових будинках комунальної власності.  

В порівнянні з 2017 роком кількість випадків вандалізму в машинних 

приміщеннях зменшилась на 89 %. 
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За 2018 рік на відновлення роботи ліфтів підприємством було витрачено 

5 069,39 тис. грн. (за 2017 рік сума складала  5 578,45 тис. грн). 

 
Як зазначалося вище, підприємство обслуговує 535 житлових будинків, 

загальною площею прибудинкових територій – 4 431,55 тис. кв.м., на яких 

згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)   № 

307 від 09.03.2011 р. двірники проводять заходи щодо підвищення рівня 

благоустрою, утримання територій в належному санітарному та технічному 

стані. 

Також прибиральники сходових клітин утримують в задовільному 

санітарному стані сходові клітини в під’їздах житлових будинків. Крім цього, 

на балансі нашого підприємства перебуває 21 будівлі первинного 

обслуговування.  

Станом на сьогодні працює: 

 444 двірника, хоча згідно штатного розкладу повинно бути 755 

 робітників, не вистачає 311 осіб, що становить 41 % від норми. 

 158 прибиральників сходових клітин, хоча згідно штатного розкладу 

повинно бути 383 робітників, не вистачає 225 осіб, що становить 59 % від 

норми. 

Не дивлячись на те, що працівників не вистачає, працівники підприємства 

докладають максимум зусиль для того, щоб своєчасно прибрати та очистити 

прибудинкову територію та сходові клітини від сміття. Постійно проводиться 

обстеження 535 житлових будинків на предмет очищення підвалів і горищ.  

Постійно проводиться очищення прибудинкових територій і від 

великогабаритного сміття, яке мешканці виносять з квартир та залишають біля 

будинків. Так, за 2018 рік вивезено великогабаритного сміття в обсязі  61 452 

куб. м. (за 2017 рік - 45 140 куб. м.). 

З метою усунення джерел інфекцій і недопущення виникнення хвороб 

зелених насаджень та згідно розпорядження Київської міської державної 

адміністрації «Про проведення робіт із запобігання виникнення аварійних 

ситуацій, пов’язаних з віковим станом дерев, необхідністю оздоровлення 

зелених насаджень м. Києва та проведення оглядових робіт за кронами дерев» 

працівниками ЖЕД 301–319 проводяться роботи по зняттю сухостійних і 

аварійних дерев та санітарній обрізці дерев.  

5069.39  
2018 рік 

5578.45 
 2017 рік 
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Також працівниками ЖЕД 301–319 приділяється велика увага санітарно - 

технічному стану дитячих та спортивних майданчиків. Щороку проводиться 

ремонт та фарбування елементів дитячих та спортивних майданчиків. В 2018 

році відремонтовано та пофарбовано 267 дитячих та 6 спортивних майданчиків 

(в 2017 році - 259 дитячих та 6 спортивних майданчиків). Також, в 2018 році 

завезено 850 тон піску на дитячі майданчики (в 2017 році – 500 тон). 

Для поліпшення стану газонів та висадки дерев, кущів і квітів щороку на 

прибудинкові території житлових будинків завозиться рослинний грунт. В  

2018 році завезено 750 тон (в 2017 році – 420 тон). 

В 2018 році зусиллями працівників ЖЕД 301–319 було висаджено на 

прибудинкових територіях зелені насадження, а саме: 

 631 дерево (2017 рік – 502),  

 909 кущів (2017 рік – 886),  

 4,04 тис. од. квітів (3,91 тис.од). 
Для покращення якості та здійснення прибирання від сніжним заметів та 

накрижень прибудинкової території в зимовий період в 2018 році було 

придбано 6 тракторів за бюджетні кошти.  

 

КП ШЕУ Деснянського району 

На балансовому утриманні КП ШЕУ Деснянського району знаходиться 

1033 шт. оглядових колодязів та 1490 шт. зливоприймачів, з яких: 

За 2017 рік та 2018 рік очищено балансову кількість одиниць 

зливоприймачів та оглядових колодязів, а саме 1490 од. зливоприймачів та 1033 

од. оглядових колодязів відповідно. Відремонтовано 202 од. зливоприймачів та 

57 од. оглядових колодязів у 2018 році, що на 89 од. зливоприймачів та на 26 

од. оглядових колодязів менше ніж у 2017 році. 

За 2018 рік на балансовій вулично-шляховій мережі КП ШЕУ 

Деснянського району виконано поточним (дрібним) ремонтом 9 428,3 м
2
, 

ямковим ремонтом асфальтобетонного покриття аварійно-небезпечних ділянок 

– 5 246,5 м
2
; поточним (середнім) ремонтом 8 577 м

2
. 

За 2017 рік на балансовій вулично-шляховій мережі КП ШЕУ 

Деснянського району виконано поточним (дрібним) ремонтом 18 736,1 м
2
, 

ямковим ремонтом асфальтобетонного покриття аварійно-небезпечних ділянок 

– 3 031,3 м
2
; поточним (середнім) ремонтом 42 787 м

2
. 

Додатково виконано заповнення швів асфальтобетонного покриття 

гумово-бітумною мастикою за допомогою плавильно-заливальної машини 

CRAFCO SUPER SHOT 125 DCRC у кількості 30 000 п.м. за 2018 рік та 13 941 

п.м. за 2017 рік. 

 

2017 рік 2018 рік 

Ліквідація аварійної ямковості, м2 3 031,3 5 246,5 

Поточний (дрібний) ремонт, м2 18 736,1 9 428,3 

Поточний (середній) ремонт, м2 42 787 8 577 

Заливка тріщин, м.пог 13 941 30 000 
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КП по утриманню зелених насаджень 

Деснянського району міста Києва 
 

Працівниками Комунального підприємства по утриманню зелених 

насаджень Деснянського району проводиться догляд за зеленими 

насадженнями району на площі 1138,25 га, з них:  

       Зелені насадження загального користування:  

 - парки  (12шт) – 504,71 га,   

 - сквери (25шт) – 11,41 га,  

 - бульвари (3шт) – 3,188 га,           

 - провулки (2шт) - 0,235 га,  

 - вуличнi насадження (44шт) – 100,64 га,  

 - транспортнi розв'язки (15шт) – 9,1947га, 

 - Інші озеленені території (21шт) - -509,2125 

На балансі та обслуговуванні підприємства знаходиться: 23890 шт. дерев, 

79107 шт. кущів, а також 25300,5 кв. м. квітників  

Протягом 2018 року працівниками комунального підприємства УЗН 

Деснянського району  проведено догляд за зеленими насадженнями. В 2018 

році планувалось висадити 500 дерев та 1500 кущів. Фактично було висаджено 

631 дерево та 4977 куща.  

В 2018 році було виконані роботи з санітарної та формувальної обрізки 

46343 кущів та 5933 дерев. 

В звітному році квітники також не залишились без уваги - нами було 

висаджено 2 119 010 квітів. А саме:  

- однорічних посівних 700 000 шт. 

- однорічних що вирощуються 1 322 500 шт. 

- дворічні  10 000 шт. 

- багаторічні зимуючі в ґрунті 24 510 шт. 

- багаторічні не зимуючі в ґрунті 22 000 шт. 

- ампельних 3000 шт. 

Відновлено 3 гектара газонів при запланованих 1,5 гектарах. 

В 2018 році в рамках програми соціально-економічного розвитку та 

природоохоронних заходів Київського міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища КО «Київзеленбуд» проведені капітальні ремонти на 

наступних об’єктах: 

- Парк Муромець 

- Парк з водними об'єктами вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. 

Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака  

- Сквер по вул. вул. Жукова, 27-31 

- Cкверу на просп. Володимира Маяковського, 20-22А 

      - Сквер по вул. вул. Марини Цвєтаєвої, 16, 16-Б, 16-В 

- Сквер по вул. Мілютенка, 7 

- Сквер по вул.Оноре де Бальзака, 12, 14 

При проведенні ремонтів, ми не тільки оновлювали зелені насадження, а 

ще й подбали про інфраструктуру скверів, встановили дитячі майданчики та 

об’єкти благоустрою. 
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 Протягом 2018 року підприємство на високому професійному рівні 

представляло Деснянський район на міських виставках: 

   - Хризантеми 

   - "Музика у стилі Лаунж 

   - Чарівний український міф 

   - Світ велетнів 

   - Тюльпани 

   - "Навколо світу. Амстердам" 

 

 

СТАН КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА   
 

1. Стихійні сміттєзвалища 

З метою підтримання належного санітарно-технічного стану території 

Деснянського району міста Києва керівництвом Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації за участю працівників структурних підрозділів 

щотижнево проводиться огляд стану роботи громадського транспорту, 

благоустрою та утримання інженерно-транспортної інфраструктури 

Деснянського району міста Києва з метою виявлення недоліків та вжиття 

оперативних заходів реагування щодо їх усунення. 

Також, спеціалістами відділу контролю за благоустроєм та збереженням 

природного середовища Деснянської райдержадміністрації щоденно 

проводиться обстеження території Деснянського району на предмет належного 

санітарно-технічного стану, дотримання Правил благоустрою міста Києва. В 

разі виявлення порушень, порушникам вносяться приписи та/або складаються 

протоколи про адміністративні правопорушення, відповідно до ст. 152 КУпАП. 

Так, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року проведено роботи по 

прибиранню навалів сміття на території прилеглій до ГБК “Воєнавто” 

(майданчик № 3) по  вул. Пухівській, 2, території земель запасу міста за               

ГБК “Воєнавто”, території прилеглої до ГБК “Енергетик” біля ТЕЦ-6 по                

вул. Пухівській, прибирання території по вул. Меліоративній. 

Додатково, на території ПП “Вертикаль” по Погребському шляху вжито заходів 

по прибиранню сміття та встановлено штучні перешкоди для унеможливлення 

заїзду вантажного транспорту. 

Також, спеціалістами відділу контролю за благоустроєм проведена робота 

з відповідальними особами АЗС “WOG” та Ринку “Глорія” по  

вул. Електротехнічна, 2 щодо прибирання прилеглої території та в подальшому 

підтримувати в належному санітарному стані зазначену територію. Станом на 

теперішній час території прилеглі до  АЗС “WOG” та Ринку “Глорія” по вул. 

Електротехнічна, 2 приведені до належного санітарного стану.  

Інформація про проблемні території по періодичному утворенню 

стихійних сміттєзвалищ за запитом Департаменту міського благоустрою ВО 

КМР (КМДА) надіслана листом до зазначеного Департаменту. 



100 

 

Прибирання стихійних сміттєзвалищ на землях запасу міста здійснюється 

силами районних комунальних підприємств без відповідного цільового 

фінансування на виконання зазначених робіт, незважаючи на те, що проблема 

засмічення вказаних територій є загальноміською та потребує активізації уваги 

до порушеного питання з боку правоохоронних органів. З цією метою 

Деснянською райдержадміністрацією відправлено лист до Патрульної поліції 

міста Києва щодо посилення контролю за описаним проблемним питанням з 

боку патрулів. 

Робота з даного напрямку продовжується. 

 

2. Прибирання території після проведення демонтажних робіт 

Станом на теперішній час, відсутнє цільове бюджетне фінансування 

райдержадміністрації на проведення робіт по прибиранню будівельного сміття 

після проведених під контролем Департаменту міського благоустрою ВО КМР 

(КМДА) демонтажних робіт.  

Разом з тим, силами комунальних підприємств району організовуються 

роботи з прибирання вказаних місць. 

Зокрема, були проведені роботи з прибирання сміття після демонтажу за 

наступними адресами: 

- Перетин вул. Електротехнічної та вул. Драйзера; 

- Просп. Маяковського, 75/2; 

- Ріг вул. Закревського та вул. Сабурова; 

- Вул. Сабурова, 3; 

- Просп. Маяковського, 87/10; 

- Вул. Сабурова, 13; 

- Вул. Бальзака, 83/2; 

- Перетин вул. Сабурова та вул. Закревського; 

- Вул. Радунська, 46Б; 

- Вул. Будищанська, 3; 

- Просп. Маяковського, 44; 

- Вул. Бальзака, 64. 

Зазначаємо, що Деснянською райдержадміністрацією направлено 

відповідні листи до керівництва Київської міської державної адміністрації щодо 

вирішення питання фінансування райдержадміністрації на проведення робіт з 

прибирання сміття після демонтажу. 

 

 

3. Заходи з прибирання снігу 

Під час ускладнення погодних умов до робіт з прибирання снігу від   КП 

«ШЕУ», КП «УЗН», КП «КК» було залучено 63 од. наявної комунальної 

техніки, 601 працівника (комунальників).  
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 Техніка (од.) Працівники 

(осіб) 

Площа (прибрано) 

КП “ШЕУ” 42 84 100,5 км 

КП “УЗН” 6 80 15,4 га 

КП “КК” 15 437 1367 тис. кв. м. 

 Також в прибиранні балансових територій задіяні: 

-  Заклади освіти – 300 двірників; 

-  Заклади охорони здоров’я – 8 двірників; 

-  Заклади культури – 140 чол.; 

-  Спортивні заклади – 35 чол.; 

-  Підприємства, установи, ТС – більше 1200 чол.  

 

4. Ліквідація стихійної торгівлі 

За період з 01.01.2018 по 31.12.2018 спеціалістами профільних відділів 

Деснянської райдержадміністрації спільно з представниками поліції та 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону було проведено 152 виїзних обстежень території Деснянського району 

на предмет ліквідації місць несанкціонованої торгівлі (за 2017 рік проведено 

122 рейдові перевірки) за наступними адресами: 

        вул. Бальзака, 85-87; 

        ст. метро «Лісова»; 

        просп. Маяковського, 15-17; 

        вул. Лаврухіна, 4; 

        ст. м. «Чернігівська»; 

        просп. Маяковського, 26; 

        перетин вул. Радунської /вул. Лісківської; 

        вул. Електротехнічна; 

        вул. Мілютенка, 34; 

        просп. Маяковського, 75; 

        просп. Лісовий, 29; 

        вул. Попудренка/вул. Мурманська. 

На момент проведення комісійних обстежень місця несанкціонованої 

торгівлі ліквідуються, після чого відповідальними працівниками Деснянського 

УП ГУНП відповідно до наданих повноважень здійснюється контроль щодо 

недопущення повторних утворень стихійної торгівлі. 
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Крім того, Деснянською районною в місті Києві державною 

адміністрацією надіслано листи до Деснянського УП ГУНП в м. Києві щодо 

необхідності здійснення постійного контролю за місцями, де ліквідовано 

несанкціоновану торгівлю на предмет недопущення її повторного утворення 

після проведення спільних обстежень. 

Під час проведення обстежень  представниками Деснянського управління 

поліції проводиться вилучення товарної маси, яка передається на зберігання 

торговельному підприємству до моменту винесення постанови суду.   

 В ході зазначених рейдів, спеціалістами відділу контролю за 

благоустроєм Деснянської РДА на продавців, що здійснювали несанкціоновану 

торгівлю було складено 277 протоколів про адміністративні правопорушення та 

50 протоколів на порушників, які вели несанкціоновану торгівлю в підземних 

пішохідних переходах розміщених на території Деснянського району (за 2017 

рік 181 протокол). 

Під час проведення рейдів, працівниками профільних відділів 

Деснянської РДА проводиться роз’яснювальна робота з продавцями щодо 

можливості здійснення торгівельної діяльності на пільгових умовах на 

території ринків. 

5. Заходи по недопущенню продажу алкогольних напоїв на розлив 

та функціонування гральних залів в тимчасових та капітальних 

спорудах на території Деснянського району міста Києва 

 Інформуємо, що розпорядженням Деснянської райдержадміністрації «Про 

створення робочої групи з питань моніторингу зайняття фізичними та 

юридичними особами забороненими видами господарської діяльності, 

господарською діяльністю без реєстрації як суб’єкта господарювання або без 

одержання відповідної ліцензії, дотримання правил торгівлі алкогольними 

напоями на території Деснянського району міста Києва» від 26.02.2018 № 95, 

утворено робочу групу, яка здійснює аналіз проблемних питань пов’язаних з 

зайняттям фізичними та юридичними особами забороненими видами 

господарської діяльності, господарською діяльністю без реєстрації як суб’єкта 

господарювання або без одержання відповідної ліцензії, дотримання правил 

торгівлі алкогольними напоями та законності функціонування гральних залів.  

 На засіданнях робочої групи було напрацьовано переліки тимчасових та 

капітальних споруд, в яких здійснюється продаж алкогольних напоїв на розлив, 

а також розроблено комплекс заходів спрямованих на забезпечення 

неухильного дотримання законодавства та подолання негативних наслідків 

незаконної підприємницької діяльності на території Деснянського району.  

 

ТС (алкоголь) 

Всього 42 ТС, з них: 
- демонтовано – 23 ТС; 

- прибрали алкоголь – 17 ТС; 

- анульовано інф. талон та/або знаходиться в переліку на демонтаж – 2 ТС; 
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ТС (гральні зали) 

Всього 35 ТС, з них : 
- демонтовано – 4 ТС; 

- прибрали гральні зали – 3 ТС; 

- мають інф. талони – 15 ТС; 

- знаходяться на території ринків – 4 ТС; 

- опрацьовується питання по демонтажу – 9 ТС. 

 

6. Охорона навколишнього природного середовища 

Протягом 2017 -2018 років в межах повноважень було забезпечено на 

території району реалізацію державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

Небезпечні відходи 

 Взято участь у проведенні державної інвентаризації радіоактивних 

відходів   та  інформацію про зведений звіт та результати інвентаризації надано 

до  Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища 

радіоактивних. Проводилася робота  по  запровадженню збору небезпечних 

відходів. Проведено  інформування  бюджетних організацій  та установ району  

щодо  правил  збору, зберігання  та  утилізації небезпечних відходів - це 

ртутьвмісні люмінесцентні лампи. Надані пропозиції до переліку 

природоохоронних заходів КМДА для передбачення коштів на їх утилізацію у 

2018 році за рахунок фонду  ОНПС.  

 

Збір відпрацьованих джерел струму 

Проведена  роз’яснювальна робота з працівниками бюджетних установ 

щодо збору відпрацьованих батарейок, і як результат  -  у  житлових будинках, 

школах,  бібліотеках  та адміністративних приміщеннях були встановлені 

контейнери  для   їх збору. У приміщенні Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації по просп. Маяковського, 29 також  встановлено  

контейнер для збору  батарейок з інформацією про шкідливість  батарейок 

навколишньому природному  середовищу та доцільність  їх утилізації. Робота 

по збільшенню встановлення таких пунктів продовжується. 

  У 2017 року здано на утилізацію 30 кг відпрацьованих батарейок; 

  у 2018 року  здано до КП «Київкомунсервіс»  на утилізацію 80 кг 

відпрацьованих батарейок  та 8 кг  пластикових кришечок для  виготовлення 

протезів. 
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Перелік публікацій на веб-сайті  

На офіційному веб-сайті Деснянської райдержадміністрації постійно 

розміщувалась  інформація з питань охорони навколишнього природного 

середовища для підприємств, організацій та мешканців району. 

 За 2017 рік підготовлено  та розміщено 19 відповідних статей,  за 2018 рік 

-  21. 

 

 
 

Пропозиції 

Протягом  звітного періоду 2017 року було опрацьовано  22 звернення 

підприємств про намір отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами та підготовлено і направлено  

пропозиції до Управління екології та природних ресурсів  КМДА, за 2018 року 

- 36. 

 Управлінню екології та природних ресурсів КМДА  надано пропозицію 

про інвентаризацію водойм на території району та підготування відповідного 

рішення Київради. 

 

 

Дератизація та дезінсекція 

У 2017-2018  роках проводився контроль та узагальнення інформації  за 

виконанням  підприємствами та організаціями  плану заходів з дератизації та 

дезінсекції  будівель та  території Деснянського району.  Опрацьовані дані про 

проведену роботу  направлялися до Київської міської державної адміністрації. 

   

 

7. Толоки 

З метою приведення території Деснянського району міста Києва до 

належного санітарного стану, Деснянською районною в місті Києві державною 

адміністрацією в 2018 році було організовано та проведено чотири толоки. 
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№

 № Найменування заходів Одиниці виміру 

Прибрані (приведені в 

належний санітарний та 

естетичний стан 

1

1 

Площа прибраної 

території 

га 693 

2

 2 

Впорядковано 

квітників/відновлено 

лунки дерев 

м²/од. 2700/860 

3

3 

Кількість посаджених 

дерев/кущів 

од. 595/2011 

4

4 

Кількість вивезеного 

сміття 

м³ 1246,14 

5

5 

Кількість учасників осіб 7510 

6

6 

Кількість локацій од. 492 

 
 

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 

Станом на сьогодні мережа пасажирського транспорту у Деснянському 

районі складається з: 14 автобусних маршрутів, що працюють у звичайному 

режимі руху, кількість рухомого складу становить: 79 автобусів, середня 

кількість перевезених пасажирів за місяць: 2104,7 тис. пас.; 10 трамвайних 

маршрутів, кількість рухомого складу становить: 108 трамваїв, середня 

кількість перевезених пасажирів за місяць: 3912,8 тис. пас.; 8 тролейбусних 

маршрутів, кількість рухомого складу: 102 тролейбусів, середня кількість 

перевезених пасажирів за місяць: 2583,3 тис. пас., 30 автобусних маршрутів, які 

працюють у режимі маршрутного таксі, кількість рухомого складу:  

398 автобусів, а також 2 станції метрополітену «Лісова» та «Чернігівська» на 

Святошинсько-Броварській лінії.  

Необхідно зауважити, що одна з двох ліній швидкісного трамваю у 

столиці збудована саме у Деснянському районі по вул. О.Бальзака. Для її 

безперебійної роботи організовано два трамвайних маршрутів № 4 і 5. 

З метою забезпечення належного функціонування та розвитку 

транспортної інфраструктури у Деснянському районі міста Києва, Деснянською 

райдержадміністрацією виконується робота в частині координації дій 

профільних комунальних підприємств і служб дорожньо-транспортного 

комплексу міста Києва.  

Так, з метою належного забезпечення розвитку дорожньо-транспортного 

комплексу у Деснянському районі міста Києва в цілому, Деснянською 

райдержадміністрацією спільно з КП «Центр організації дорожнього руху» 

було проведено аналіз проблемних місць на вулично-дорожній мережі 

Деснянського району міста Києва та напрацьовано відповідні пропозиції щодо 
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підвищення рівня його безпеки (додається). Вказані пропозиції стосуються 

підвищення рівня якості пасажирських перевезень, встановлення розподільчого 

та направляючого пішохідного огородження, а також удосконалення організації 

дорожнього руху. 

З метою покращення стану пасажирського перевезення та безпеки руху 

мікрорайону малоповерхової забудови с. Троєщини (на чисельні звернення 

мешканців) змінено та погоджено рух автобусного маршруту № 6. 

Протягом 2018 року впроваджено 6 світлофорних об’єктів та облаштовано 4 

пристроїв примусового зниження швидкості.   

Деснянською райдержадміністрацією була проведена робота з КП 

«Київпастранс» та КП «Київтранспарксервіс» з приводу сприяння залученню 

відповідальних фахівців до прибирання та вивезення снігу і накрижень із 

зупинок громадського транспорту та паркувальних майданчиків, які 

знаходяться на території Деснянського району міста Києва, під час ускладнення 

погодних умов у зимовий період. 

З метою попередження автоперевізників та власників легкового 

транспорту про надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на дорогах під час 

погіршення погодних умов, Деснянською райдержадміністрацією організовано 

роз’яснювальну роботу серед водіїв легкового транспорту щодо обмеження 

користування перевізним та власним автотранспортом під час погіршення 

погодних умов: інформацію висвітлено на офіційному Web-сайті Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації.  

Окремі ініціативи Деснянської райдержадміністрації враховано у планах 

роботи підприємств транспортного комплексу столиці на подальші періоди, а 

саме: 

 реалізація другої черги впровадження двостороннього руху на вул. 

Оноре де Бальзака у Деснянському районі міста Києва. 

Наразі тривають організаційно-правові заходи, направлені на 

впровадження двостороннього руху по всій протяжності вул. О. Бальзака. 

З моменту прийняття Київською міською радою рішення «Про надання 

комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду 

спеціального призначення «Спецжитлофонд» земельної ділянки для 

будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у 

Деснянському районі» від 06.10.2016 № 168/1172 КП «Спецжитлофонд» 

вживаються заходи щодо підготовчих робіт з метою відселення мешканців 

будинку на вулиці Мілютенка, 23-А: 

- отримані технічні і містобудівні умови та обмеження забудови даної 

земельної ділянки; 

- розроблено проектну документацію та затверджено розпорядженням 

Київської міської державної адміністрації від 17.01.2018 № 51 «Про 

затвердження проекту будівництва житлового будинку з вбудовано-

прибудованими приміщеннями на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-

Алейхема у Деснянському районі»; 

- земельна ділянка під будівництво стартового житлового будинку для 

відселення мешканців будинку № 23А на вул. Мілютенко вивільнена, 
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автотранспорт з обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу 

«Волгоградський» переведено; 

- отримано контрольну картку №18030014-Дс на тимчасове порушення 

благоустрою та його відновлення в зв’язку з встановленням тимчасової огорожі 

для утримання земельної ділянки в належному санітарному стані та її охорони, 

видану 04 травня 2018 Департаментом міського благоустрою виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Станом на 02.02.2019 замовником будівництва встановлено паркан 

навколо будівельного майданчика, виконано геологічні роботи, проведено  

перерахунок конструктивної частини, згідно зі звітом випробування пальового 

поля. Наразі отримано дозвіл на будівництво та проводяться роботи 

підготовчого періоду з будівництва. 

Актуальним питанням для мешканців ж/м Троєщина залишається 

будівництво лінії метрополітену. 

Проект дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції 

«Глибочицька» до станції «Райдужна» з відгалуженням в бік житлового масиву 

Вигурівщина-Троєщина (варіант мілкого закладання на Подолі) розроблений 

ДП «ПІ «Укрметротунельпроект», вже отримав позитивний висновок 

комплексної державної експертизи. 

З метою реалізації проекту пропонується поділити будівництво 

Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену на чотири черги: 

 І черга – від станції «Подільська» до станції «Райдужна» довжиною 

5,9 км із 5-а станціями; 

 ІІ черга – від станції «Подільська» до станції «Глибочицька», довжиною 

4,2 км з однією станцією, оборотними тупиками та з’єднувальною гілкою із 

Сирецько-Печерською лінією метро; 

 ІІІ черга – від станції «Глибочицька» до станції «Вокзальна» довжиною 

1,9 км із 2-ма станціями; 

 ІV черга – від станції «Райдужна» до станції «Вулиця Милославська» 

довжиною 7,3 км із 6-а станціями, крім лінії також передбачено будівництво 

електродепо «Троєщина».  

Крім того, актуальним питанням для міста Києва, зокрема для 

Деснянського району залишається будівництво об’їзної дороги навколо 

столиці. Адже, станом на сьогодні відповідно до рішення Київської міської 

ради від 22 травня 2013 року № 340/9397 «Про деякі заходи щодо 

впорядкування руху вантажних автомобілів у м. Києві» рух транзитних 

вантажних автомобілів територією міста Києва дозволено з 20.00 год. до 07.00 

год. за маршрутом по просп. М. Бажана, Південному мостовому переходу через 

р. Дніпро, Столичному шосе, вул. Академіка Заболотного, площі Одеській, 

Великій Кільцевій дорозі, просп. Академіка Палладіна,   вул. Міській, 

Гостомельському шосе, Новій дорозі, просп. Мінському,  площі Т. Шевченка, 

 вул. Полярній, вул. Богатирській, площі Тульській, просп. Степана Бандери, 

просп. Шухевича, площі Керченській,  вул. Братиславській, просп. 

Броварському. 
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ОБЛІК ТА РОЗПОДІЛ ЖИТЛОВОЇ ПЛОЩІ 
 

1. На квартирному обліку в Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації перебувають:   
 2017 2018 
Всього громадян, із них: 6477 6202 

позачерговиків 927 838 

першочерговиків 2426 2367 

в загальній черзі 3124 2997 

2. В зазначений період громадянам, які перебувають на квартирному 

обліку в Деснянській районній в  місті Києві державній адміністрації, було 

надано наступну кількість квартир, отриманих від Департаменту будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації):  
        Пільгові категорії громадян, яким було надано житло 2017 2018 

- діти-сироти,  діти, позбавлені батьківського піклування 2 19 
- інваліди війни (при виконанні обов’язків військової служби) - 1 
- інваліди 1 та 2 групи з числа військовослужбовців 1 - 
- постраждалі в зв’язку з аварією на ЧАЕС, 1 кат. - 6 
- постраждалі в зв’язку з аварією на ЧАЕС, 2 кат. - 3 
- багатодітні сім’ї - 2 

- сім’я, яка має п’ятьох і більше дітей… - 2 

- матері-героїні  - 2 
 - учасники бойових дій - 1 
- хворі  ЛКК 45 - 1 
- інваліди війни, інтернаціоналісти 1 - 
- учасники бойових дій, інтернаціоналісти 3 2 
- учасники бойових дій, залучені до АТО 4 3 
- інваліди війни, учасники АТО (3 групи) 6 3 
- сім’ї загиблих при виконанні державних та громадських обов’язків  - 3 
Всього:  17 48 

Також в 2017 році за рахунок грошової компенсації було надано 10 

квартир, в    2018 році  –  5 квартир наступним категоріям громадян: 

 2017 2018 
- сім’ї загиблих учасників АТО  (Постанова КМУ від 19.10.2016 № 719)  2 2 

- інваліди війни, учасники АТО 1,2 гр. (Постанова КМУ від 19.10.2016 № 719) 8 0 

- сім’ї загиблих учасників бойових дій-інтернаціоналістів  

(Постанова КМУ від 28.03.2018 № 214) 

- 2 

- інваліди війни, інтернаціоналісти 1,2 гр. (Постанова КМУ від 28.03.2018         

№ 214) 

- 2 

Всього: 10 6 
 

 

3. Підприємствами, установами та організаціями Деснянського району, 

працівники яких мають право на отримання службових жилих приміщень, було 

надано наступну кількість службових  квартир:  
 2017 2018 

Всього квартир 12 7 
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 4. За звітній період видано наступну кількість ордерів мешканцям 

колишніх гуртожитків та гуртожитків (п. 28 додатку № 1 до розпорядження     

№ 258 від 24 березня 2015 року):  
 2017 2018 

Всього ордерів 72 43 

5. Протягом звітного періоду було отримано  наступну кількість заяв від  

сімей та одиноких громадян щодо житлових питань: 
Заяви щодо: 2017 2018 

Зарахування на квартирний облік  185 202 

Внесення змін до справи квартирного обліку 251 286 

Знято з квартирного обліку 59 410 

Поновлено на квартирному обліку 37 35 

Всього: 532 933 

Також було здійснено наступну кількість дій щодо функціональних 

обов’язків відділу : 
 2017 2018 
Видано довідок про перебування/не перебування на квартирному 

обліку 

1251 1338 

Надійшло звернень від громадян з квартирних питань  636 606 

Надійшло листів підприємств,  установ та організацій з житлових 

питань  

517 530 

Надано відповідей на інформаційні запити  56 82 

Підготовлено та проведено засідань районної громадської комісії з 

житлових питань  

17 17 

Підготовлено та проведено засідань наглядової ради 5 5 

Підготовлено (зареєстровано) розпоряджень 107 98 

Всього: 2589 2676 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОЇ ОБОРОННО-МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ 
 

ПРИЗОВ 2018 

Весняний призов – 71 особи. 

Осінній призов – 84 особа. 

Планове завдання виконано районом на 100%. 
 

ПРИПИСКА 2018 

У 2018 році до призовної дільниці Деснянського районного у місті Києві 

військового комісаріату приписано 1040 юнаків 2001 року народження. 
 

СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ 

Розповсюджено інформаційно-роз’яснювальних листівок про службу в 

Збройних Силах України за контрактом на території Деснянського району 

загальною кількістю 30 тис. шт.  

Розміщено інформаційних плакатів:  

в приміщеннях ЖЕД; 

у Центрі надання адміністративних послуг; 
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у транспортній мережі району (рухомий склад, зупинки транспорту, 

гаражні кооперативи та автостоянки); 

на дошках оголошень будинків району; 

в об’єктах торгівлі (ТРЦ, супермаркети, ТС тощо).  

Постійне поновлення інформації на офіційному веб-сайті Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації.  

 Агітаційні матеріали розміщуються у «Комунальному віснику». 

 За результатами роботи у 2018 році, контракт зі Збройними Силами 

України уклали 92 мешканця Деснянського району міста Києва. 

 

ШЕФСЬКА РОБОТА 

У 2018 році, відповідно до Указу Президента України «Про шефську 

допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії 

України та Державної прикордонної служби України» та Плану заходів щодо 

налагодження та розвитку шефських зв’язків виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), продовжено 

співробітництво між Деснянською районною в місті Києві державною 

адміністрацією та військовою частиною А2299. 

Загальна шефська допомога за 2018 рік складає 8,0 тис. грн. 

Загальна шефська допомога за 2016-2018 роки складає 577,0 тис. грн. 

 

Загальнодержавні заходи 

До проведення загальнодержавних заходів були залучені 

військовослужбовці військових частин, які дислокуються на території району, 

та працівники Національної академії внутрішніх справ у кількості 85 осіб.  
 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

Щомісячно проводиться перевірка готовності системи оповіщення району 

"Озон-С", списків керівників установ, підприємств та організацій Деснянського 

району м. Києва; 

2. Проведено 8 засідань комісії ТЕБ та НС, а саме: 

Протокол 1: 

Затвердження Плану роботи комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації на 2018 рік. 

Затвердження Плану дій Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації щодо підготовки до пропуску льодоходу, весняної повені та 

дощового паводку у 2018 році. 

Протокол 2: 

Про вжиття необхідних заходів щодо забезпечення безпечної 

життєдіяльності населення, функціонування міського господарства у зв’язку  

з ускладненням погодних умов у Деснянському районі міста Києва. 
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Протокол 3: 

Утворення та затвердження районної комісії з проведення інвентаризації 

майна, наявності інвентарю, обладнання, інженерних мереж, технічного стану 

захисних споруд (сховищ) цивільного захисту, які знаходяться на балансі 

комунальних підприємств «Житлорембудсервіс» та «Ватутінськінвестбуд». 

Протокол 4: 

Затвердження Плану дій Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації щодо захисту лісів у весняно-літній пожежонебезпечний період 

2018 року та Плану реагування органів управління та сил цивільного захисту 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації при виникненні 

лісових пожеж. 

Протокол 5: 

Про затвердження "Плану підготовки пляжів і зон відпочинку населення 

до оздоровчого сезону та дії Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах 

Деснянського району на 2018 рік". 

Протокол 6:  

 - Про затвердження "Плану заходів щодо попередження надзвичайних 

ситуацій на території Деснянського району м. Києва в осінньо-зимовий період 

2018-2019 років". 

Протокол 7: 

 - Навчання « Ліквідація надзвичайної ситуації природного характеру.» 

Протокол 8:  

 - КШН «Ліквідація надзвичайної ситуації природного характеру. Часткове 

затоплення Деснянського району внаслідок руйнування греблі Київської ГЕС» 

3. На території Деснянського району не має стаціонарних диспетчерських 

служб постійного радіаційного та хімічного спостереження  

із цілодобовим чергуванням. На базі комунальних підприємств можливе 

розгортання 4 диспетчерських служб, але відсутні прибори та фахівці  

для проведення таких спостережень; 

4. В районі відсутній матеріальний резерв засобів захисту органів дихання 

від небезпечних хімічних речовин для непрацюючого населення,  

яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення.  

5. На території Деснянського району розташовано 60 потенційно 

небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки. Найбільшу загрозу  

для району становлять : 

- Газова заправка по вул. Крайній, 3 АГНКС № 3 «Укравтогаз». В разі 

витоку газу утворюється зона ураження радіусом 425 метрів, в яку потрапляє  

2/3 території ринку "Троєщина", а це приблизно становить до 1000 продавців та 

декілька тисяч відвідувачів. 

- АЗК ТОВ "БРСМ-Нафта", яка розташована за адресою: 

просп. Маяковського, 54/1. При зливі палива в резервуар утворюються пари 

бензину, в разі їх вибуху зона ураження складає 144 м, а житловий 16-

ти поверховий будинок знаходиться в 50м від АЗС. За розрахунками після 

можливого вибуху надлишковим тиском в 5 КПа - вибиваються вікна та 

займається більше 100 кімнат, в яких можуть знаходитись люди. 
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- Деснянська водозабірна станція розташована в Дарницькому районі  

за адресою: вул. Алішера Навої, 1. В зону ураження потрапляє 2/3 території 

району, на якій проживає 180 тис. чоловік. Термін їх евакуації в безпечну зону 

становить від 20 до 60 хв. 

Практично на всіх потенційно небезпечних об’єктах існує ряд однотипних 

порушень: 

- не своєчасно проводиться ідентифікація щодо визначення чинників  

та джерел небезпеки, які за негативних умов можуть ініціювати виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

- персонал підприємств не в повному обсязі забезпечується засобами 

індивідуального захисту; 

- в установлені терміни не переглядаються, або частково відсутні плани 

локалізації і ліквідації аварій та аварійних ситуацій; 

- значна частина технологічного обладнання та технологічних процесів  

не відповідають вимогам безпеки; 

6. Комунальні підприємства Деснянського району м. Києва щоденно 

забезпечують стале функціонування підпорядкованих об'єктів 

життєзабезпечення населення: 

- в районі проводилось спостереження за розвитком меж затоплення, 

особлива увага приділялась захисту від затоплення пунктів заправки паливом, 

складів, об’єктів енергетики, тощо; 

-  був встановлений надійний зв'язок з водомірними постами; 

-  комунальними підприємствами району регулярно здійснюються заходи 

щодо забезпечення безперебійної роботи систем зливної каналізації; 

-  склад евакуаційних органів району та план евакуації уточнено;  

- за нашими розрахунками в межах району евакуйоване населення 

планується розміщувати в загальноосвітніх та дитячих навчальних закладах. 

Розміщення евакуйованого населення:  

при катастрофічному затопленні в 11 ДНЗ та ЗСШ; 

при можливих лісових пожежах в 30 ДНЗ; 

при аварії на Деснянській водозабірній станції в 41 ДНЗ та ЗСШ. 

- інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо порядку дій  

у разі виникнення надзвичайних ситуацій проводить Управління з питань 

надзвичайних ситуацій Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації разом з керівниками ЖЕД району, КП "Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва". 

7. Розроблено та виконано План основних заходів цивільного захисту 

Деснянського району міста Києва на 2018 рік, що затверджений 

розпорядженням Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації від 

27.03.2018 № 142. 

Розроблено та виконано План роботи Комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Деснянської районної  

в місті Києві державної адміністрації на 2018 рік, що затверджено протоколом 

комісії ТЕБ та НС від 10.01.2018 № 1. 

Розроблено та виконано План дій Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені  



113 

 

та паводку у 2018 році, що затверджено протоколом комісії ТЕБ та НС  

від 07.02.2018 № 2. 

Розроблено та виконано План заходів щодо запобігання і протидії корупції 

в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Деснянської районної  

в місті Києві державної адміністрації на 2018 рік. 

Створено оперативний штаб Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації на час пропуску льодоходу, повені, паводку,  

у пожежонебезпечний період та на час виникнення надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру властиво у літній період 2018 року, 

персональний склад якого затверджено протоколом комісії ТЕБ та НС  

від 07.02.2018 № 2. 

Розроблено та виконано План дій Деснянської районної  в місті Києві 

державної адміністрації щодо захисту лісів у весняно-літній 

пожежонебезпечний період 2018 року та План реагування органів управління та 

сил цивільного захисту Деснянської районної  в місті Києві державної 

адміністрації при виникненні лісових пожеж, що затверджено протоколом 

комісії ТЕБ та НС від 02.04.2018 № 4. 

Розроблено та затверджено План взаємодії між КП "Дарницьке 

лісопаркове господарство" КО "Київзеленбуд" та Управлінням з питань 

надзвичайних ситуацій Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації на випадок ліквідації лісових пожеж, які можуть загрожувати 

району стихійним лихом. 

Розроблено та затверджено План дій органів управління та сил цивільного 

захисту Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації у разі 

наявності у навколишньому середовищі шкідливих (забруднювальних) речовин 

понад ГДК у наслідок загрози або виникненні надзвичайних ситуацій 

пов’язаних з пожежами в природних екологічних системах (20600). 

Розроблено та затверджено План підготовки пляжів і зон відпочинку 

населення до оздоровчого сезону та дії Деснянської районної  

в місті Києві державної адміністрації щодо запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах Деснянського району на 2018 рік, що затверджено протоколом 

комісії ТЕБ та НС від 11.05.2018 № 5. 

Розроблено План заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій на 

території Деснянського району м. Києва в осінньо-зимовий період 2018-2019 

років, що затверджено протоколом комісії ТЕБ та НС від 12.09.2018 № 6. 

У жовтні 2018 року проведено командно-штабне навчання з органами 

управління та силами цивільного захисту Деснянської районної ланки 

територіальної підсистеми м. Києва єдиної державної системи цивільного 

захисту (із залученням органів з евакуації). 

8. Підготовка керівного складу у 2018 рокці здійснювалася в Навчально-

методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста 

Києва, де було підготовлено – 75 осіб – 100%.  

9. Підготовка з питань цивільного захисту за місцем роботи проводилася у 

складі навчальних груп згідно з планом проведення. Тематика занять 

визначалася начальником цивільного захисту об’єкта господарювання. 
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10. На адресу Управління з питань надзвичайних ситуацій Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації надійшло 1503 документа від 

апарату Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства  

з питань надзвичайних ситуацій, Київської міської державної адміністрації, 

Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, Департаменту 

міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА) та інших організацій, які були своєчасно 

відпрацьовані. В різні інстанції відправлено 841 офіційний документ. 

11. Працівниками Управління з питань надзвичайних ситуацій Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації, під час виконання своїх 

функціональних обов’язків, проводиться правова робота, спрямована  

на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню 

актів законодавства, інших нормативних документів та розпоряджень. 

12. Здійснення постійного контролю за виконанням вимог Закону України 

«Про державну таємницю». 

13. Проводиться реалізація запобіжних заходів щодо боротьби  

з корупцією та злочинністю в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. 

14. З метою підвищення ефективності просвітницько-інформаційної 

роботи і пропаганди знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях 

серед населення, що не зайняте у сферах виробництва та обслуговування,  

у Деснянському районі міста Києва при житлово-експлуатаційних дільницях  

функціонують консультаційні пункти з питань цивільного захисту. Визначено 

та складено перелік місць укриття населення (підвали, переходи, паркінги) 

Деснянського району, з яким населення може ознайомитися у зазначених 

консультаційних пунктах, а також призначено відповідальних осіб, які у разі 

необхідності будуть відкривати укриття для населення. 

На головній сторінці інтернет-порталу Деснянської районної  

в місті Києві державної адміністрації розміщено 12 тематичних матеріалів за 

2018 рік: 

- Як врятуватися від обмороження?; 

- Алгоритм дій у разі виникнення весняних паводків та повеней на 

території Деснянського району; 

- Правила поведінка на воді; 

- Запобігання виникненню пожеж. 

- Укриття населення у найпростіших укриттях. 

Проблемні питання : 

До основних проблем, які негативно впливають на стан районної ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

відносяться: 

- неналежний рівень наявних фінансових, матеріальних ресурсів  

та резервів. В Деснянському районі м. Києва резерв паливних і мастильних 

матеріалів відсутній, наявний районний матеріальний резерв з 2010 року  

не поповнювався, кошти не виділялися; 

- в Деснянському районі м. Києва не має обладнаного захищеного пункту 

управління;  
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- на обліку знаходяться 37 захисних споруд цивільного захисту стан їх 

готовності: 8 із 37 захисних споруд готові до використання за призначенням, 22 

захисні споруди обмежено готові, 7 захисних споруд не готові до використання. 

Для приведення решти захисних споруд до стану готовності необхідно 

виділення значних коштів. 

- Деснянська районна в місті Києві державна адміністрації  

та КП "Київзелебуд" з 2010 року неодноразово звертались за допомогою  

у вирішенні питання щодо визначення власника території лісу (землі 

розпайовані), де раніше розміщувався Київський радіо передавальний центр 

(КРПЦ) біля с. Биківня Деснянського району міста Києва. До цього часу статус 

цієї території, де щороку складається надзвичайно складна та небезпечна 

пожежна ситуація, не визначено. Вирішення цієї проблеми не входить до 

компетенції Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації і 

щороку залишається актуальною.  
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА  

РОБОТА З ГРОМАДЯНАМИ 
 

Протягом 2018 року з метою оперативного розгляду та вирішення питань, 

що належать до компетенції керівництва Деснянської райдержадміністрації 

було організовано та проведено269 нарад (під головуванням голови – 91, під 

головуванням першого заступника – 75, під головуванням заступника голови – 

96, під головуванням керівника апарату – 7), з них:  

35  - за результатами проведення апаратних нарад; 

4 – за результатами проведених засідань Колегії Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 

 

Зв'язки з громадськістю 

У Деснянському районі постійно спрямована робота і на інформаційне 

забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в районі, відкритості у 

діяльності органів влади, реалізації конституційних прав громадян на 

інформацію, сприяння розвитку взаємодії органів місцевого самоврядування з 

громадськими організаціями, політичними партіями, об’єднаннями громад. 52 

громадські організації тісно співпрацюють зі структурними підрозділами 

Деснянської райдержадміністрації та активно беруть участь у життєдіяльності 

району.  

Відповідно до чинного законодавства та з метою утвердження 

повноцінної участі громади у формуванні та реалізації регіональної політики та 

з метою забезпечення відкритості діяльності Деснянської райдержадміністрації 

і виконання завдань, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 

03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики», при Деснянській районній в місті Києві 

державній адміністрації з 02.06.2017 року сформовано Громадську раду. До 

складу якої ввійшло 35 осіб – представників інститутів громадянського 

суспільства. На першому засідання Громадської ради при ДРДА було обрано 

головою Аракеляна Артура Олександровича.  
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Зі складу членів Громадської ради утворено 10 профільних комітетів з 

питань:  

1. Освіти, культури, духовності та релігії, патріотичного виховання та у 

справах сім’ї і дітей;  

2. Охорони здоров’я;  

3. Соціального захисту населення, учасників бойових дій та 

волонтерського руху;  

4. Підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу, торгівлі та 

захисту прав споживачів, транспорту, бюджету, економічного розвитку та 

залучення інвестицій;  

5. Інформаційної діяльності, європейської інтеграції, комунікацій з 

громадськістю та співпраці з органами самоорганізації населення;  

6. Охорони громадського порядку, надзвичайних ситуацій, цивільної 

оборони та мобілізації;  

7. Архітектури, будівництва та землекористування, благоустрою, 

озеленення, утримання доріг, охорони навколишнього середовища та захисту 

тварин;  

8. Реформування, розвитку та утримання житлово-комунальної 

інфраструктури та майна;  

9. Молодіжної політики, фізичної культури та спорту;  

10. Правової політики, люстрації, запобігання і протидії корупції. 

З метою врахування громадської думки у процесі вирішення питань 

місцевого значення, підвищення якості підготовки рішень з важливих питань 

державного і суспільного життя, створення умов для участі громадян у 

розробленні проектів таких рішень організовувались та проводились 

консультації з громадськістю. Протягом звітного періоду в районі проводились 

зустрічі громадськості із керівництвом РДА, громадські слухання, наради, 

круглі столи, тощо. Консультації відбувались як з ініціативи районної влади, 

так і з ініціативи громади та депутатів Київської міської ради. З врахуванням 

пропозицій Громадської ради при Деснянській районній в місті Києві 

державній адміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації 

складено орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2018 рік.  

Важливим аспектом на сьогоднішній день є те, що у Деснянському районі 

у червні 2015 року була створена Спілка ветеранів АТО Деснянського району, 

члени якої беруть ініціативну участь у суспільно-політичному житті району.  

З метою сприяння встановленню місцевого самоврядування в районі та 

розвитку місцевих ініціатив постійно проводиться інформаційно-

консультативна робота з представниками органів самоорганізації населення. 

Органи самоорганізації населення (ОСН) – є первинною ланкою, що поєднує 

владу і громадськість. ОСН здійснюють свою діяльність відповідно до Закону 

України «Про органи самоорганізації населення». Органи самоорганізації 

населення – дуже важливі суспільні об’єднання. Саме органи самоорганізації 

населення дають можливість реалізувати низку соціальних ініціатив мешканців 

за підтримки влади. А для влади, у свою чергу, це один з механізмів почути 

людей, відреагувати на їхні зауваження чи побажання. Згідно з чинним 

законодавством, нормативними актами місцевої влади Києва, органам 
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самоорганізації населення для здійснення своєї діяльності у столиці України 

надаються досить широкі повноваження.  

Так, вони представляють разом з депутатами Київради інтереси жителів у 

Київраді та місцевих органах виконавчої влади. ОСН можуть вносити у 

встановленому порядку пропозиції до проектів програм соціально-

економічного і культурного розвитку, бюджетів Києва; здійснювати контроль 

за якістю послуг та ремонтних робіт у власних будинках; розглядати звернення 

громадян та сприяти депутатам Київради у проведенні зустрічей з виборцями і 

т.п. У Деснянському районі станом на 25.01.2019 зареєстровано 24 органи 

самоорганізації населення (ОСН), з них 15 – комітети мікрорайонів; 2 – 

квартальні; 6 – будинкових комітетів та 1-вуличний комітет. З них дієвих 14 

комітетів мікрорайонів, 2 – квартальні комітети; 2 ‒ будинковий комітет та 1 ‒ 

вуличний. Охоплено самоорганізацією 62 % населення Деснянського р-ну. До 

Координаційної ради керівників органів самоорганізації населення входить 14 

ОСНів. Голова Координаційної ради керівників ОСН Деснянського району – 

Черевко Олена Іллівна. Усі комітети мікрорайонів забезпечені приміщеннями 

для здійснення діяльності. Організована систематична співпраця Деснянської 

РДА та органів самоорганізації населення. З метою визначення та вирішення 

актуальних питань життєдіяльності, в тому числі проблемних питань 

благоустрою, Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією 

налагоджено тісну співпрацю з органами самоорганізації населення району. 

Зокрема, у Деснянській райдержадміністрації проходять наради, робочі зустрічі 

керівництва району з представниками органів самоорганізації населення щодо 

нагальних питань діяльності мікрорайонів.  

На сьогодні організована систематична співпраця Деснянської РДА та 

органів самоорганізації населення. Зокрема, керівники органів самоорганізації 

населення входять до складу консультативно-дорадчих органів при 

Деснянській РДА: Колегії Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації; Координаційної ради з питань сприяння розвитку ОСББ в 

Деснянському районі м. Києва; Ради з питань здійснення координації між 

суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих 

обставинах та здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї та ін.  

З метою оперативного реагування на критичні публікації, виступи, 

повідомлення тощо здійснювався моніторинг матеріалів у засобах масової 

інформації щодо діяльності Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації. На виконання Законів України «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації» та 

«Про інформацію» постійно забезпечувалося систематичне й оперативне 

інформування громадськості району щодо діяльності Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації на офіційних сторінках Деснянської РДА: 

веб-сайті ‒ http://desn.gov.ua та на інтернет-порталі Київської міської громади ‒ 

http://desn.kievcity.gov.ua/. Крім того, з метою поширення інформації про 

діяльність райдержадміністрації та забезпечення оперативного зворотного 

зв’язку з мешканцями району постійно підтримується та наповнюється 

відповідною інформацією сторінка Деснянської районної в місті Києві 
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державної адміністрації у соціальній мережі Фейсбук., а також сторінка голови 

Деснянської РДА. 

Постійно публікується та оновлюється наступна інформація: нормативно-

правові акти, роз’яснення до них, впровадження реформ, соціологічна, правова, 

довідкова, статистична та інша актуальна інформація, що цікавить широку 

громадськість, анонсуються події та заходи, публікується звітність щодо 

виконання програм і планів, спрямованих на виконання завдань у визначеній 

сфері діяльності, статистична інформація. Забезпечується інформування 

громадськості про діяльність РДА через друковані ЗМІ та офіційний веб-портал 

Київської міської громади, участь представників ЗМІ у заходах 

райдержадміністрації.  

Проводиться робота щодо підготовки та організації участі голови 

райдержадміністрації у прямих ефірах на телеканалі «Київ».  

 
Звернення громадян 

Всі звернення, які надходять до Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації (далі - Деснянська РДА) уважно опрацьовуються та 

централізовано реєструються в інформаційно-телекомунікаційній системі 

«Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» АСКОД.  

Протягом 2018 року  до Деснянської  РДА надійшло 4522 звернення від  

14058 громадян. Електронних звернень-234. За аналогічний  період  у 2017 році  

надійшла  менша кількість звернень  - 3931  від  20198 громадян.  

Відділом з питань звернень громадян протягом року було зареєстровано: 

письмових – 2136 звернень (з них 76 %  заяв надійшло безпосередньо до 

Деснянської адміністрації, 24% заяв направлено на виконання від КМДА)  

усних –2386 звернень  

колективних – 576 звернень. 

 

№ 

п/п 

Форма надходження 

2017  2018 

Кількість 

звернень 

Питома 

вага 

звернень 

 у % 

Кількість 

звернень 

Питома 

вага 

звернень  

у % 

1 Усні звернення 1792 46% 2386 52,7% 

2 Письмові звернення 2139 54% 2136 47,3% 

   3 

 

 

Загальна кількість 

звернень 

з них колективних 

3931 

 

559 

100% 

 

14% 

4522 

 

576 

100% 

 

13% 

4 
Всього звернулось 

громадян 
20198 14058 
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У 2018 році кількість колективних звернень у порівнянні з аналогічним 

періодом 2017 року є майже однаковою 13-14%.   

Здебільшого у колективних зверненнях порушувались питання:  

- ремонту будинків,  

- утеплення фасадів, 

- заміни вікон,   

- відновлення роботи ліфтів,  

- питання благоустрою,  

- питання будинкових лічильників ЦО,  

- питання утримання та ремонту дитячих майданчиків.  

Колективним зверненням приділяється особлива увага, ініціативні групи 

запрошуються на особисті прийоми, керівництво проводить виїзні зустрічі для 

врахування думки громади.  

Проведено декілька зустрічей із мешканцями с. Троєщина, с. Биківня, 20 

мікрорайону. Вирішено позитивно 32 звернення. 

 

 

4522 
3931 

4620 

5800 

3601 

Кількість  звернень 

359 
596 611 

559 576 

Динаміка   кількості  колективних  
звернень по роках 
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Громадяни звертались передусім із заявами щодо вирішення конкретних 

життєвих питань 4204 (93%), скаргами 304 (6,7%), пропозиціями та 

зауваженнями 14 (0,3%), таблиця 2. 

В результаті їх розгляду було вирішено позитивно – 860 звернень,  дано 

роз'яснення – 3479 звернень, відмовлено у задоволенні – 0, повторні звернення 

відсутні. 

Серед позитивних тенденцій можна визначити  збільшення кількості 

звернень, які були вирішено позитивно.  

У 2018 році  було вирішено позитивно – 19%  звернень (у 2017-10%).  

Зареєстровано 33 подяки. 
Таблиця  2 

№п/п Вид документа 2017 2018 

  Кількість Питома вага  

% 

Кількість Питома 

вага  у % 

1 Заяв (клопотань) 3645 93% 4204 96% 

2 Скарг 261 6% 304 6,7% 

3 Пропозицій (зауважень) 25 менше 1% 14 менше 1% 

4 Разом 3931 100% 4522 100% 

     Серед питань, які найчастіше порушували у своїх скаргах громадяни, 

найбільшу кількість складають питання житлово-комунальної сфери: 

несправність ліфтів, питання благоустрою прибудинкових територій, 

капітального та поточного ремонтів, водопостачання, діяльності 

ЖЕД,ОСББ,ЖБК, нарахування сплати за комунальні послуги, а також питання  

щодо незадовільних  житлових умов.  

За звітний період із загальної кількості звернень, безпосередньо від 

громадян надійшло 2542 звернень. Для розгляду питань, які належать до 

компетенції Деснянської РДА (в розрізі кореспондентів) за звітний період 

передані звернення: від  Київської  міської  державної  адміністрації – 1045, 

органів  прокуратури – 14, народних депутатів  - 22, через органи державної 

влади - 899. 

З урахуванням колективних звернень, мешканці району в своїх 

зверненнях порушили 5804  питання  до Деснянської РДА, за аналогічний 

період 2017 року  було порушено 5063 питання. 
№ 

п/п Порушено питань 

2017  2018 

Кількість 

питань 

% Кількість  

питань 

% 

1 Комунального господарства   2555 50% 2858 49% 

2 Соціального захисту   257 5% 395 7% 

3 Житлової політики   604 12% 440 8% 

4 Дотримання законності 176 3,4% 246 4% 

5 Транспорту і зв'язку 90 1,7% 109 1,8% 

6 Аграрної  політики та 

земельних відносин 
118 2,3% 

95 1,6% 

7 Питання освіти та 

інтелектуальної власності 
68 1,3 

125 2,1% 

8 Питання охорони здоров'я 92 1,8% 105 1,8% 

9 Екологія 27 0,53 23 0,39% 

10 Праці і заробітної плати 55 1% 179 3% 
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Сталими по найбільшої  кількості залишаються звернення з питань 

комунального господарства до 50%. (це питання: роботи ліфтів-209, оплата 

квартир та комунальних послуг-157, благоустрій-217, поточний ремонт 

будинків-207, капітальний ремонт будинків-149, ремонт дахів-62, питання 

діяльності ЖБК, ОСББ-71, опалення-74, асфальтування - 81).  

У 2018 році збільшилась кількість питань соціального захисту (надання 

матеріальної допомоги, опіка, соціальне  забезпечення), зменшилась кількість 

питань житлової політики.  

Вдвічі збільшилась кількість звернень з питань освіти, праці та заробітної 

плати. Спостерігається тенденція (щороку) до збільшення звернень мешканців, 

які порушують питання законності та правопорядку: це стосується законності 

функціонування торгових точок, тимчасових споруд, порушення тиші 

закладами відпочинку, порушенням прав громадян, реалізація в тимчасових 

спорудах алкогольних напоїв, у зв'язку із цим порушення громадського 

порядку. 

 
 

 

 

2555 

604 

257 

176 

118 

92 

90 

68 

55 

комунального господарства 

житлової політики 

соціального захисту 

законності та правопорядку 

земельних  відносин 

охорони здоров'я 

транспорту 

освіти 

праці і зарплати 

2017 рік  
Звернення в розрізі питань 

2858 

440 

395 

246 

179 

125 

109 

105 

95 

комунального господарства 

житлової політики 

соціального захисту 

законності та правопорядку 

 праці і зарплати 
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транспорту 

охорони здоров'я 

земельних відносин 

2018 рік  
Звернення в розрізі питань 
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Серед позитивно вирішених питань, що надійшли від громадян до 

Деснянської райдержадміністрації можна навести наступні приклади: 

1. На звернення гр. Артеменко О.І. № 102/А-154,  яка  мешкає за адресою: 

просп.  Маяковського,81/11 відновлено працездатність  ліфта у 4 під'їзді; 
2. На звернення гр. Барахтян О.М. № 102/Б-2116,  який  мешкає за 

адресою: просп.  Маяковського,7а  відновлено об'єкт благоустрою, територію 
приведено до належного санітарно-технічного стану (альтанки для відпочинку 

по просп. Шухевича, напроти ТРЦ «Скаймол»); 

3. На звернення гр. Сотніченко А.В.  № 102/ГЛ/С-223,  яка  мешкає за 

адресою: вул. Драйзера, 20а проведено ремонтні роботи козирка вхідної групи у 

2 під'їзді; 
4. На колективне звернення № 102/КО-1212, за адресою: вул.  

Закревського,85б встановлено металеві двері, для закриття технічного поверху 

та даху (6 під'їзд); 
5. На колективне звернення  № 102/КО-2083,  за адресою: вул.  Жукова, 

24 проведено ремонтно налагоджувальні роботі станції керування 

ліфтом,замінено реле часу, регулювання дверей кабіни і шахти ліфта (3під'їзд); 
6. На звернення гр. Недогібченко В.О.  № 102/Н-2099,  який  мешкає за 

адресою: просп.  Маяковського, 11 встановлено пандус у  1 під'їзді; 
7. На звернення гр. Солдатової А.Ю. № 102/С-315/2,  яка  мешкає за 

адресою: вул. Братиславська,4  щодо відсутності опалення по стояку, проведено 

роботи по врегулюванню, виконано заміну запірної арматури; 

8. На звернення гр. Коваленко А.О. № 102/ВП/К-538/2,  яка  мешкає за 

адресою: вул. Закревського,77  виконано капітальний ремонт вхідних груп 1-5 

під'їздів; 
9. На звернення гр. Темченко Ю.А. № 102/ВП/Т-206/2,  яка  мешкає за 

адресою: просп.  Маяковського,81 виконано роботи по облаштуванню пандусу; 

10. На звернення гр. Щербини Т.І. № 102/ВП/Щ- 1423,  яка  мешкає за 

адресою: просп. Маяковського,81/11 відновлено працездатність  

вантажопідйомного ліфта у 5 під'їзді; 
11. На звернення гр. Андріянова Н.М. № 102/ГЛ/А-1447,  який  мешкає за 

адресою: вул. Милославська,32/51 виконано ремонт вантажопасажирського 

ліфта  3 під'їзду; 
12. На звернення гр. Остапчука А.Г.  № 102/ГЛ/О -675,  який  мешкає за 

адресою: просп.  Маяковського,2-б  стосовно благоустрою паркової зони 

вздовж водойм по вул. Закревського (між вул. Драйзера та просп. 

Маяковського) було встановлено 4 додаткових лави для відпочинку, 4 урни для 

сміття, пофарбовано 23 лави, висаджено дерева та чагарники, видалено 

карантинні рослини; 

13. На звернення гр. Кияшко І.О.  № 102/ОП/К-700/1,  яка  мешкає за 

адресою: вул.Шолом Алейхема,12 виконано роботи по поточному ремонту, 

ремонт покрівлі, замінено покриття підлоги в під'їзді № 2 (1-8 поверх), 

опоряджувальні роботи сходових клітин у під'їзді № 2;  

14. На звернення гр. Козуб О.О. № 102/К-1644,  який  мешкає за адресою: 

вул.Бальзака, 68 виконано роботи по обладнанню пандуса;  
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15. На колективне звернення № 102/КО-446,  за адресою: просп.  

Маяковського,65  здійснено заміну каналізаційних мереж у підвальному 

приміщенні; 

16. На звернення  гр. Шаповал С.М. № 102/Ш-126,  за адресою: вул.  

Лисківська,20  відновлено диспетчерський зв'язок; 
17. На звернення гр. Сердюк К.І.  № 102/С-1488,  яка  мешкає за адресою: 

вул. Бальзака,54/21  виконано роботи з капітального ремонту сходових клітин; 

18. На звернення гр. Сльонкіна В.Ф.  № 102/С-85/5,  який  мешкає за 

адресою: вул. Мілютенко,40/16 виконано роботи по утепленню фасадної стіни 

житлового будинку; 

19. На звернення гр. Первізникова Н.І.  № 102/П-458,  який  мешкає за 

адресою: вул. Мілютенко, 10/1, виконано ремонт вхідних груп під'їздів № 1-3. 

20. На звернення гр. Пастушенко Н.П.  № 102/ОП/П-482,  яка  мешкає за 

адресою: вул. Лисківська,18а,  у під'їзді № 1 відновлено роботу ліфта. 

 

Особлива увага приділяється зверненням громадян пільгових категорій, 

розгляд яких здійснюється особисто головою Деснянської 

райдержадміністрації, надаються відповідні доручення, виконання яких 

контролюється до розв`язання питання в межах чинного законодавства.  

За звітний період отримано близько 652 звернення  від громадян 

пільгових  категорій, частка яких становить 14,4%  відсотки  від загальної 

кількості звернень 4522  (таблиця 4).        

У порівнянні із аналогічним періодом 2017 року кількість звернень 

громадян пільгових категорій становила  12 %  (460 звернень). 

За період з 01.01.2018 по 31.12.2018  до Деснянської райдержадміністрації 

надійшло:  7 звернень - від інвалідів Великої Вітчизняної Війни,  31 звернення 

від жінок, яким присвоєно звання України «Мати-героїня»,  82 - від учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, які потерпіли від Чорнобильської 

катастрофи, 12 - від учасників АТО та 6 звернень від  родичів учасників АТО. 

Більшість громадян пільгових категорій запрошуються на особисті прийоми 

громадян керівництвом Деснянської РДА. 
 

Звернення громадян  

в розрізі пільгових категорій 

2017 р 2018 р 

К-сть питома вага 

% 

К-сть питома 

вага % 

від учасників та інвалідів війни, 

учасників бойових дій 

86 2,2% 80 1,7% 

від інвалідів І,ІІ,ІІІ групи 162 4% 209 4,6% 

від ветеранів праці 70 1,7% 54 1,2% 

від дітей війни 26 0,6% 69 1,5% 

від членів багатодітних сімей, 

одиноких матерів, матерів-

героїнь 

84 2% 158 3,5% 

від учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС 

та осіб, що потерпіли від 

Чорнобильської катастрофи 

32 0,8% 82 1,8% 
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Для реалізації громадянами конституційного права на звернення, та 

відповідно до затвердженого графіка прийому громадян, керівництвом  

Деснянської  райдержадміністрації було проведено 402  особистих прийоми, 

110 телефонних «гарячих» ліній  та  103 виїзних  прийоми. 

За період з 01.01.2018 по 31.12.2018 головою Деснянської 

райдержадміністрації проведено: 25 особистих прийоми  громадян, під час яких 

прийнято 150  громадян; 20  виїзних прийомів, під час яких прийнято 69 

громадян  та 27  прямих («гарячих») телефонних  ліній, під час яких звернулось 

39 громадян. 

Графік проведення особистих, виїзних прийомів громадян та прямих 

(«гарячих») телефонних ліній керівництвом Деснянської райдержадміністрації 

розміщено на офіційному веб-сайті Деснянської райдержадміністрації. 

Звіти про проведення особистого та виїзного прийомів громадян та прямих 

(«гарячих») телефонних ліній голови  Деснянської райдержадміністрації  

щомісячно надаються до управління з питань звернень громадян виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 

системі електронного документообігу АСКОД. 

Також 17 квітня 2018  та 30 жовтня 2018  голова Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації взяв участь у спеціальному проекті  

"ПРЯМИЙ ЗВ'ЯЗОК З КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ ВЛАДОЮ".  Під час ефіру мешканці 

мали змогу задати актуальні питання життєдіяльності району. 

Згідно з затвердженим графіком перевірок та звітувань щодо організації 

роботи із зверненнями громадян, структурними підрозділами Деснянської 

райдержадміністрації та комунальними підприємствами, установами, 

організаціями, віднесеними до сфери управління адміністрації, у 2018 році було 

проведено перевірки в 15 структурних підрозділах Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації: 

-Відділ контролю за благоустроєм 

-Управління житлово-комунального господарства 

-Управління освіти 

-Управління праці та соціального захисту населення 

-Комунальне підприємство ,,Ватутінськінвестбуд” Деснянського району 

м. Києва 

-Комунальне підприємство ,,Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду”Деснянського району м. Києва 

-Деснянський районний у м. Києві Центр соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

-Комунальне підприємство ,,Дирекція з управління та обслуговування 

житлового фонду” Деснянського району м. Києва 

-Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Деснянського району міста Києва 

-Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

-Комунальне підприємство ,,Шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського 

району” м. Києва 

-Управління охорони здоров'я 
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-Управління культури,туризму та охорони культурної спадщини 

-Управління будівництва,архітектури та землекористування 

-Служба у справах дітей. 

Під час перевірок надавались методичні рекомендації керівникам 

установ, пропозиції щодо удосконалення роботи із зверненнями громадян.  

Також 15 структурних підрозділів прозвітували перед головою 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  Заболотним Г.В. 

про роботу із зверненнями громадян. 

Щомісяця, працівниками відділу з питань звернень громадян Деснянської 

адміністрації проводяться виїзні дні контролю по виконанню доручень 

керівництва. Під час проведення таких днів контролю, залучаються мешканці. 

За звітний період, працівниками відділу з питань звернень громадян було 

проведено 21 виїзний день контролю, під час яких було перевірено виконання 

доручень, наданих структурним підрозділам, підприємствам, установам, 

організаціям, які віднесені до сфери  управління адміністрації.  

Відповідно до графіка, у звітному періоді було проведено 13 засідань 

постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при Деснянській 

райдержадміністрації. 

Також, спільно з представниками відділу контролю Управління з питань 

звернень громадян  виконавчого органу  Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  в звітному періоді було  проведено 19 виїзних  

днів  контролю, під час яких здійснювалась перевірка стану виконання 

доручень Київського міського голови. 

Відділом з питань звернень громадян щоквартально складаються та 

затверджуються плани роботи відділу, згідно яких ведеться  чітка робота щодо  

реєстрації, попереднього розгляду звернень,  контроль за розглядом звернень 

громадян, який включає в себе усні та письмові нагадування, повідомлення, 

інформації щодо порушень виконавчої дисципліни. 

17.10.2018 року  начальником відділу з питань звернень громадян був 

проведений навчальний семінар на тему «Організація роботи із зверненнями 

громадян» для працівників Деснянської  РДА та структурних підрозділів, які 

відповідають за роботу із зверненнями  громадян. Під час семінару присутні 

були ознайомлені із нормативно-правовою базою, були надані практичні 

рекомендації щодо роботи із зверненнями громадян,  пам'ятки. 

Питання виконавської  дисципліни постійно розглядаються  на апаратних 

нарадах у  голови Деснянської  РДА, під час яких формується протокол 

доручень, а також на нарадах у керівника апарату. На засіданні Колегії 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 18.12.2018 було 

розглянуто питання організації роботи із зверненнями громадян 

Робота із зверненнями громадян в Деснянській районній в місті Києві 

державній адміністрації є одним із пріоритетних напрямків її діяльності. На 

вирішення нагальних проблем району, додержання прав та законних інтересів 

громадян спрямована увага керівництва. 

Право на звернення, в демократичному суспільстві виконує дуже важливу 

функцію. Для кожного громадянина воно є засобом вільно висловлювати свої 

думки. Для органів, установ, організацій, воно служить джерелом інформації 
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про потреби, інтереси, настрої громадян, є засобом виявлення суспільної думки 

з тих чи інших питань. Тому, головним критерієм якості роботи влади є 

зменшення кількості скарг, повторних звернень та звернень до вищестоящих 

органів державної влади. 

Робота з документами 

 
 

 

 

 

Робота ЦНАП 
У 2018 році до відділу (Центру) надання адміністративних послуг 

звернулось більше ніж  103 800  киян а у 2017 році 96 090.  У порівняні з 2017 

роком  заявників на 7 000 осіб більше. 

Завдяки систематичному розгляду питання стану надання 

адміністративних послуг на нарадах Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації в минулому році вдалося досягти  суттєвої позитивної 

динаміки щодо зниження відсотку порушень термінів розгляду справ. 

Так, відсоток порушень термінів розгляду  адміністративних справ за 

період з 15.12.2018 – 15.01.2019 року становив  0 (нуль) відсотків, тоді як у 

січні 2018 року цей показник коливався в межах 3(три) відсотки. 

У порівнянні з січнем 2017 року, відсоток порушень знизився у відділі 

реєстрації місця проживання, відділі сім’ї, молоді та спорту та відділі 

приватизації, який наразі складає 0 (нуль) відсотків.  


