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ВСТУП 

  

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація здійснює повноваження органу 

виконавчої влади на території Деснянського району міста Києва та забезпечує виконання 

наданих їй повноважень, у відповідності до законів України «Про столицю України – місто-

герой Київ», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення Київської міської ради від 09 лютого 2017 року №832/1836 «Про громадський звіт 

щодо роботи районних державних адміністрацій» розпоряджень виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2010 № 787 «Про 

організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 

09.09.2010 № 7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Києві», від 10 

грудня 2010 року № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», від 

27.01.2011 № 95 «Про повноваження районних в місті Києві державних адміністрацій» та від 

31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями 

окремих повноважень», від 20.09.2017 року №1169 «Про затвердження Порядку проведення 

громадського звіту про роботу районних в місті Києві державних адміністрацій». 

 

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА 

Виконання видатків за бюджетними програмами передбаченими  головному 

розпоряднику бюджетних коштів Деснянській  районній в місті Києві державній 

адміністрації в бюджеті міста Києва  у  2019 році 

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  13.12.2018 

№416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»  видатки для Деснянського району в складі 

бюджету міста Києва були затверджені в сумі  2 114,8млн.грн, в тому числі  видатки  загального  

фонду  1 810,2млн.грн, видатки  спеціального фонду  304,6млн.грн.  

Протягом року рішеннями сесії Київської міської ради загальна сума видатків була 

збільшена  на  233,5млн.грн, зокрема,  видатки загального фонду  були збільшені на  

130,1млн.грн, видатки спеціального фонду на  103,4млн.грн. 

Уточнена сума видатків загального фонду  склала 1 940,3млн.грн.  Збільшення 

видаткової частини загального фонду в 2019 році обумовлено в основному збільшенням 

видатків на оплату праці, інших видатків на поточне утримання  установ. Уточнена сума 

видатків спеціального фонду склала 408,0млн.грн. 

 

Загальний фонд Спеціальний фонд

ВСЬОГО

2 114,8
млн. грн

1 810,2

ВСЬОГО

2 348,3
млн. грн

408,0

1 940,3

304,6 

+ 130,1

+ 103,4 

+ 233,5

Слайд 1
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Традиційно  більшість видатків було спрямовано  на соціально - культурну сферу (освіта, 

соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт, 

молодіжна політика).  

Виконання видаткової частини загального фонду за  бюджетними програмами 

Деснянського району в складі бюджету міста Києва за 2019 рік склало 1 896,6млн.грн, або 

97,8% до уточненого плану, тобто взяті зобов’язання по видатках загального фонду виконані 

майже в повному обсязі,  за виключенням економії, що склалася  протягом року після 

проведення електронних закупівель та економії за рахунок заощадження енергоресурсів.  

У першочерговому порядку були профінансовані видатки на захищені статті витрат, 

виконання по яких склало  1 692,5млн.грн, або 89,2% всіх видатків загального фонду, з них:  

o заробітна плата з нарахуваннями –  1 471,5млн.грн.         

o        оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії    – 155,8млн.грн. 

o харчування  – 64,3млн.грн.  

o медикаменти   –  0,9млн.грн. 

 

В  2019 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 –

204,1 млн.грн 

в т.ч.: 

Захищені статті 

видатків –

1 692,5 млн.грн

в т.ч.:

Енергоносії

155,8 млн.грн  

Заробітна плата з 

нарахуваннями

1 471,5 млн.грн 

Харчування

64,3 млн.грн  

Медикаменти 

0,9 млн.грн  

Слайд 2

Житлово-комунальне 

господарство –42,8 млн.грн 

Галузі соціально-культурної 

сфери – 156,9 млн.грн  

МЦП «Турбота. Назустріч 

киянам» та

МЦП «Соціальне 

партнерство» – 4,4 млн.грн 

Всього видатки за 

2019 рік

1 896,6 млн.грн

 
 

Виконання по іншим статтям видатків склало 204,1млн.грн, зокрема видатки  на 

утримання  установ соціально-культурної сфери  156,9млн.грн,  видатки на комунальне 

господарство  42,8млн.грн, міські цільові програми «Турбота. Назустріч киянам»  та «Соціальне 

партнерство» 4,4млн.грн. 

Виконання  видатків загального фонду за 2019 рік в порівнянні з попереднім звітним 

періодом збільшилося  на 373,7млн.грн,  або ріст складає 124,5%.  

Найбільшу питому вагу в виконанні видатків загального фонду за  2019 рік  серед 

бюджетних установ займає  галузь «Освіта», на яку спрямовано 1 656,2млн.грн або 87,3% 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 197,6млн.грн  або 10,4%. Видатки на  комунальне господарство 

використані в сумі 42,8млн. грн. (2,3%).  Виконання видатків по галузям наведено на слайді. 
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1 522,9 1 896,6
+ 373,7 млн.грнмлн. грн млн. грн

2018 рік 2019 рік
124,5%

Слайд 3

1 340,5

81,4

39,9

28,9 18,6

13,6

Освіта                               

1 340,5 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

1 656,2

116,2

42,8

37,8
26,7

16,9

Освіта 1 656,2 млн.грн

Державне управління                                                 

116,2 млн.грн

Житлово-комунальне 

господарство                                                     

42,8 млн.грн

Молодіжна політика та 

соціальний захист                     

37,8 млн.грн

Фізична культура і спорт                                       

26,7 млн.грн

Культура і мистецтво               

16,9 млн.грн

 

 

По видатках спеціального фонду бюджету (з врахуванням власних надходжень) 

уточнений річний план на 2019 рік складав 408,0млн.грн, в тому числі видатки   розвитку  

307,5млн.грн,  зокрема,  придбання обладнання 35,3млн.грн,  капітальні ремонти та будівництво 

272,2млн.грн. 

 Виконання   видатків спеціального фонду за 2019 рік  в цілому складає 427,0млн.грн, в 

тому числі  видатки  розвитку виконані в сумі  308,6млн.грн,  цільові  фонди  17,7млн.грн,   

власні надходженнях бюджетних установ 100,7млн.грн.  Бюджет розвитку з врахуванням 

видатків на громадські проекти  виконано в сумі  284,0млн.грн.   

  

 
Слайд 4

308,6
млн.грн

• Видатки розвитку в т.ч.:
• бюджет розвитку – 284,0 млн.грн

• грошова компенсація за отримання житла воїнам АТО та 
забезпечення житлом дітей-сиріт та інш.- 24,6 млн.грн

17,7
млн.грн

• Цільові фонди 

100,7
млн.грн

• Власні надходження бюджетних установ 
та інші джерела власних надходжень 

  
 

Як бачимо на  слайді  5 виконання видатків фонду розвитку в цілому в 2019 році майже 

на рівні 2018 року, з незначним ростом 100,5%. По придбанню обладнання виконання в  цілому 

по району становить 25,7млн.грн.  Кошти заплановані в бюджеті освоєні в повному обсязі, 

окрім субвенції  з Державного бюджету  в сумі 9,0млн.грн, яка була затверджена району    в 

грудні 2019 року.  
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Видатки на проведення капітальних ремонтів та капітальних вкладень  освоєні  в  сумі 

258,3млн.грн,  що на 12,1млн.грн  більше   ніж у 2018 році.   По капітальних ремонтах та 

будівництву річний план виконано на  95%. Залишок  коштів виник за рахунок економії при 

проведенні процедур публічних закупівель.  

 

36,5

51,0195,2

придбання

обладнання 

капітальний 

ремонт

25,7

51,8206,5

капітальний 

ремонт

придбання 

обладнання 

Слайд 5

2018 рік –

282,7 млн.грн

2019 рік –

284,0 млн.грн

капітальні 

вкладення

капітальні 

вкладення

 

 

Громадський бюджет 

В 2019 році в  Деснянському районі було реалізовано 21 громадський проєкт на суму 

14,7млн.грн, з яких: 

12 проєктів в галузі «Освіта» 

1 проєкт по галузі «Культура і мистецтво» 

1 проєкт по галузі «Молодіжна політика» 

1 проєкт по галузі «Соціальний захист» 

6 проектів в галузі «Житлово-комунальне господарство». 

 

Детальна інформація про виконання бюджетних програм Деснянського району в складі 

бюджету міста Києва  розміщена на офіційному сайті Деснянської райдержадміністрації в 

рубриці «Бюджет». 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСВОЄННЯ КОШТІВ НА КАПІТАЛЬНІ  

ВКЛАДЕННЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗА 2019 РІК 

 

 Відповідно до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №415/6466 

«Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 

роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049» 

Деснянській райдержадміністрації, як головному розпоряднику коштів, було передбачено 

асигнування в сумі 230 148,9 тис. грн, з них на здійснення капітального ремонту 333 об’єктів – 

168 758,6 тис. грн. та капітального будівництва 9 об’єктів – 61 660,3 тис. грн. 

Обсяг фінансування за  рік  збільшився до 272 210,5 тис. грн.  Крім цього, кількість 

об’єктів зросла до 504. 
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Всього 

504 об’єкта 

Загальна сума видатків:

272 210,5 тис.грн.

Капітальні 
вкладення

11 об’єктів 

Сума видатків:

58 169,4 тис.грн.

Капітальний ремонт

493 об’єкта

Сума видатків:

214 041,1 тис.грн.

 

«Капітальні ремонти»

414 
об’єктів

65 об’єктів

7 об’єктів
3 об’єкти

1 об’єкт

3 об’єкти

Житлово-комунальне господарство

Освіта

Культура

Фізична культура і спорт

Соціальний захист

Молодіжна політика

140561,6 
тис.грн.

53824,6 
тис.грн.

13933,3 
тис.грн.

3 900,0
тис.грн.

1322,5 
тис.грн.

499,1 
тис.грн.

Обсяги коштів Кількість об’єктів 

Розпорядник бюджетних коштів

Освоєно

у 2018 р. 

(тис. грн.)

Відсоток 

освоєння

(%)

Освоєно

у 2019 р.

(тис. грн.)

Відсоток 

освоєння

(%)

Деснянська районна в місті Києві 

державна адміністрація
193 001,9 92,6 206 515,8 96,5

Житлово-комунальне господарство 124 777,7 93,6 134 348,2 95,6

Освіта 57 140,8 95,7 52 958,4 98,4

Культура 6 082,3 59,3 13 519,0 97,0

Фізична культура і спорт 5 001,1 99,4 3 894,6 99,9

Молодіжна політика - - 497,4 99,7

Соціальний захист - - 1 298,2 98,2
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1. По галузі «Житлово – комунальне господарство» - було передбачено кошти в 

сумі 140 561,6 тис. грн. на 414 об’єктів.  Станом 01.01.2020 року освоєно кошти в сумі 134 348,2 

тис.грн., а саме:      

 

Вид робіт: 
Освоєно коштів, 

тис.грн. 

Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій 

та міжквартальних проїздів  
39  910,9 

Заміна вікон  47 623,8 

Капітальний ремонт вхідних груп  820,0 

Капітальний ремонт сходових клітин  14 060,1 

Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових  809,4 

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)  
1 823,7 

 

Капітальний ремонт покрівель  3 629,9 

Капітальний ремонт фасадів  9 218,1 

Облаштування ігрових майданчиків  4 858,7 

Облаштування спортивних майданчиків  2 680,1 

Капітальний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування 

70/30   
1 010,4 

Капітальний ремонт ліфтів   772,5 

Капітальний ремонт вхідних груп  (субвенція) 782,9 

Капітальний ремонт житлових будинків  (субвенція) 1 426,9 

Громадські проекти  4 920,8 

 

Відсоток освоєння становить 95,6%, для порівняння у 2018 році  - 93,6 %. 

 

2. По галузі «Освіта» - передбачено 53 824,6 тис. грн. на 65 об’єктів. Станом 01.01.2020 

року освоєно кошти в сумі 52 958,4 тис.грн. (98,4%), а саме:      

      - дошкільні заклади освіти  - 23 631,6 тис. грн. 

Вид робіт: 
Освоєно коштів, 

тис.грн. 
Капітальний ремонт місць загального користування, пандуси, 

вхідні групи  

2 855,7 

Капітальний ремонт харчоблоків  3 586,6 

Відновлення груп                                                                                           
2 865,9 

Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території  
12 494,1 

Капітальний ремонт пралень 
289,8 

Капітальний ремонт приміщень 388,5 

Заміна вікон 364,8 

Капітальний ремонт покрівель 786,2 

- загальноосвітні школи – 26 794,2 тис. грн. 

 

Вид робіт: Освоєно коштів, 
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тис.грн. 

Капітальний ремонт місць загального користування, пандусиів, 

вхідних груп  

2 967,9 

Капітальний ремонт харчоблоків  3 276,2 

Капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень  8 362,2 

Заміна вікон  350,0 

Капітальний ремонт приміщень  1 500,0  

Капітальний ремонт фасадів  199,8 

Капітальний ремонт вхідних груп  391,9 

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, 

каналізація)  

144,8 

Капітальний ремонт покрівель 2 371,0 

Громадські проекти  7 230,4 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій (інвестиційні проекти)  - 2 532,6 тис.грн, в 

тому числі  заплановані видатки в сумі 262,5 тис. грн. на ремонт актового залу школи мистецтв 

№3, які освоєні в повному обсязі. 

 

Відсоток освоєння становить 98,4%, для порівняння у 2018 році  - 95,7 %. 

 

По галузі «Культура і мистецтво» - передбачено 13 933,3 тис.грн (7об’єктів).  

Освоєно 13 519,0 тис. грн. на забезпечення діяльності бібліотек. Відсоток освоєння 

складає 97,0% (у 2018 році 59,3%): 

- капітальний ремонт покрівлі бібліотеки № 115, вул. О.Бальзака, 28 –  

302,2  тис. грн; 

- капітальний ремонт приміщення бібліотеки №115 - 7 052,8 тис.грн; 

- капітальний ремонт приміщення ЦРБ - 344,4 тис.грн; 

- капітальний ремонт фасаду бібліотеки №115 - 3 080,7 тис.грн; 

- капітальний ремонт вентиляційних систем бібліотеки №115 -  833,9 тис.грн; 

- протипожежні заходи – 531,9 тис.грн. 

- благоустрій прилеглої території бібліотеки №115, вул.О.Бальзака, 28 –  

1 373,1  тис.грн. 

 

По галузі «Фізична культура і спорт» -  передбачено 3 900,0 тис.грн. (3об’єкта). 

Освоєно  3 894,6 тис. грн, в т.ч: 

       - капітальний ремонт приміщення басейну по вул. М. Закревського, 67-а – 300,0 

тис.грн; 

      - капітальний ремонт спортивного клубу «Ніка» по вул.М. Закревського,9 – 200,0 

тис.грн; 

      - капітальний ремонт спортивного майданчику за адресою проспект Лісовий, 23а –  

3 394,6 тис.грн. Відсоток виконання становить 99,9%. 

 

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на капітальний ремонт 

квартири за адресою просп. Глушкова, 9Д, кв. 486 передбачено 1 322,5 тис.грн.  

Освоєно 1 298,2 тис. грн., що становить 98,2%. 

Крім того, на придбання обладнання для дитячих будинків сімейного типу – 174,9 тис.  

грн., з них освоєно - 167,9 тис.грн., що становить 96% .   

За вказані кошти було закуплено необхідну побутову техніку, посуд, постільну білизну, 

шкільні рюкзаки та інші речі побутового вжитку відповідно до потреб кожного дитячого 

будинку сімейного типу. 
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 По галузі «Молодіжна політика» передбачено кошти в сумі 499,1 тис.грн. 

Станом на 01.01.2020 освоєно 99,7% коштів, що в сумі складає 497,4 тис. грн, в т.ч: 

- громадський проект-переможець № 738, заміна вікон ОКЦ «Дивосвіт» -    14,0 

тис.грн. 

- громадський проект-переможець № 738, капітальний ремонт приміщення  ОКЦ 

«Дивосвіт» - 134,7 тис.грн. 

- капітальний ремонт приміщення  ОКЦ «Дивосвіт» - 348,7 тис.грн. 

 

Рівень освоєння капітальних видатків за рахунок коштів бюджету міста 

Києва у відсотках до передбачених Програмою економічного і соціального 

розвитку міста Києва в розрізі районів

Райони міста 

Києва

2018 рік 2019 рік

Відхилення

місцяПоказник Місце Показник Місце

Голосіївська 93,6 8 85,7 10 -2

Дарницька 92,1 10 91,4 8 +2

Деснянська 94,1 7 94,5 5 +2

Дніпровська 94,2 6 94,7 4 +2

Оболонська 97,4 1 96,3 3 -2

Печерська 96 2 97,7 1 +1

Подільська 95,4 3 91,6 7 -4

Святошинська 94,5 5 92,0 6 -1

Солом’янська 93,2 9 89,7 9 -

Шевченківська 94,6 4 97,5 2 +2

 
 

 

Показники виконання Програми економічного і соціального розвитку в частині 

капітального будівництва 
 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2019 рік передбачалось 

фінансування 11 об’єктів: 

 

1. РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА 

ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 (С.БИКІВНЯ) 

Передбачено  -  14 700,00 тис. грн.  

Освоєно коштів на загальну суму  14 641,332  тис. грн. Завершено взаєморозрахунки з 

підрядною організацією по ІІ черзі будівництва. Одержано  Сертифікат про готовність об'єкта 

до експлуатації на блок «Б» ІІ черга. 

Виконано  будівельні роботи блоку «В», а саме: демонтажні роботи, підсилення 

фундаментів та колон, влаштування покрівлі, монтаж віконних блоків, гідроізоляція та 

утеплення цоколю, мурування стін та перегородок, влаштування монолітних ділянок 

перекриття, монтаж металоконструкцій покриття над спортивним залом, влаштування 

залізобетонної конструкції чаші басейну.  

 

2. БУДIВНИЦТВО ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МIКРОРАЙОНI ЖИТЛОВОГО МАСИВУ 

ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ 

Передбачено  -  305,00 тис. грн.  

Освоєно коштів на загальну суму 279,091  тис. грн. 

Виконано роботи по відведенню земельної ділянки, а саме: розроблено технічну 

документацію на розподіл земельної ділянки, подано клопотання на зміну цільового 

призначення, розроблено проект землеустрою з цільовим призначенням під будівництво школи, 

отримано погодження проекту землеустрою в Департаменті КМДА. 
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3. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА – 

ВУЛ., ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ З’ЇЗДІВ НА ПРОСП. 

ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА  У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА  

Передбачено – 11 400,00 тис. грн.  

Освоєно коштів на загальну суму 9 947,213 тис. грн.. 

Виконано будівельні роботи, а саме: спорудження залізобетонних підпірних стінок, 

дорожнє покриття, встановлення опор освітлення та контактних мереж. 

 

4. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. 

КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ 

Передбачено – 12 008,60 тис. грн.  

Освоєно коштів на загальну суму 11 349,432 тис. грн.. 

Виконано будівельні роботи, а саме: перекладання мереж енергопостачання та зовнішнього 

освітлення, захист мереж напірної та телефонної каналізації, дорожні роботи, монтаж засобів 

організації дорожнього руху та благоустрій території. Завершується контрольний обмір 

виконаних робіт та підготовка Акту готовності до експлуатації. 

 

5. РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІОТО З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ В’ЇЗДІВ ТА 

ВИЇЗДІВ З ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА 

Передбачено – 200,00 тис. грн. 

Освоєно коштів на загальну суму 199,260 тис. грн. 

Виконано роботи по моделюванню руху транспорту.  

 

6. РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ 

НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ 

ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

Передбачено  -   6 529,00 тис. грн.  

Освоєно коштів на загальну суму 4 311,657 тис. грн. 

Виконано будівельні роботи, а саме: влаштування підлоги, оздоблювальні роботи, монтаж 

сантехнічних мереж, заповнення двірних прорізів та розпочато утеплення фасаду. Здійснено 

закупівлю медичного обладнання та меблів. 

 

7. РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. 

МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ 

ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ 

Передбачено   -  6 800,00 тис. грн.  

Освоєно коштів на загальну суму 6 622,802  тис. грн. 

Виконано будівельні роботи, а саме: монтаж вентиляційних мереж та обладнання, 

реконструкція покрівлі, влаштування внутрішніх мереж електропостачання, виконано роботи 

по внутрішнім мережам опалення, розпочаті роботи по влаштуванню підвісних стель, 

влаштування слабоструменевих мереж пожежної та охоронної сигналізації. 

 

8. РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНОГО ЗНАКА 

ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ 

ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА   

Передбачено   -  2 000,00 тис. грн.  

Освоєно коштів на загальну суму 1 974,084 тис. грн. 

Виконано будівельні роботи, а саме: відновлення елементу «Земля», буріння свердловин 

поливального водопроводу, спорудження насосних станцій та прокладання мереж 

електропостачання до свердловин. 

 

9. РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 2-Б 

Передбачено    -   2 300,00 тис. грн. 

Освоєно коштів на загальну суму 1 919,982  тис. грн. 
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Виконано будівельні роботи, а саме: реконструкція камер зовнішніх каналізаційних мереж, 

оздоблювальні роботи по сантехнічним вузлам для осіб з обмеженими можливостями, 

влаштовано додаткові огороджувальні сітки.  

 

10. БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ АКТОВОГО ЗАЛУ ДО ШКОЛИ МИСТЕЦТВ З 

РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІСНУЮЧОЇ  БУДІВЛІ НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 43-А 

Передбачено   -  500,00 тис. грн.  

Освоєно коштів на загальну суму 498,708 тис. грн. 

Розпочато збір вихідних даних для коригування проектно-кошторисної документації, 

підписано планово-технологічне завдання на проектування, виконано роботи по технічному 

обстеженню стану будівлі та фундаментів та виконано частину проектних робіт стадії 

«Проект». 

 

11. МОДЕРНІЗАЦІЯ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ЗАНЯТЬ 

ІГРОВИМИ ВИДАМИ СПОРТУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44 

Передбачено – 2 626,80 тис. грн., кошти не використано.  

З чотирьох запланованих КП «Ватутінськінвестбуд» до вводу об’єктів у 2019 

році – не введено жодного. 

Виділені кошти для підприємства часто не освоюються через недостатню 

діяльність з організації, планування та контролю за графіками виконання робіт. 

Показники виконання планів робіт, відповідно до звітів КП 

«Ватутінськінвестбуд», надаються з урахуванням того, що невикористані кошти 

повертаються до бюджету міста Києва і відповідно коригується річний план. 

Таким чином підприємство начебто виконує плани.  В 2019 році підприємство 

освоїло 51,7 млн.грн., що становило 89% до скоригованого плану. Але фактично 

протягом звітного періоду підприємсту було виділено 68,1 млн. грн. і виконання 

плану становило  лише 75,9%.  

 

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

 

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). 

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». 

Протягом 2019 року Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація п’ять 

звітних періодів посідала 5 місце, двічі – 4 місце, тричі – 3 місце, а за підсумками січня-березня 

2019 року Деснянський район посів 2-3 місце в рейтинговій оцінці. 
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Голосіївська 10 10 10 7 8 8 10 7-8 4-5 6 2 8-9

Дарницька 6 3 9 9 9 10 9 10 10 9 9 10

Деснянська 5 5 2-3 3 4 5 3 6 3 5 5 4

Дніпровська 7 8 8 8 7 6 6-7 7-8 4-5 7 10 7

Оболонська 2-3 2 2-3 5 6 7 5 2-3 2 4 4 3

Печерська 2-3 1 1 1 5 4 2 4 6-7 2 1 1

Подільська 9 4 4-5 2 2 3 1 5 6-7 1 3 6

Святошинська 1 7 7 4 10 9 8 9 9 3 7 2

Солом’янська 4 6 6 10 3 2 4 2-3 8 8 8 8-9

Шевченківська 8 9 4-5 6 1 1 6-7 1 1 10 6 5
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За підсумками січня-грудня 2019 року Деснянський район увійшов до першої п’ятірки в 

оцінці діяльності райдержадміністрацій і посів 4 місце, що на 2 позиції вище у порівнянні з 

2018 роком.  

 

Райдержадміністрації 2018 рік 2019 рік

Голосіївська 6-7 8-9

Дарницька 10 10

Деснянська 6-7 4

Дніпровська 8 7

Оболонська 2 3

Печерська 1 1

Подільська 3 6

Святошинська 4 2

Солом’янська 5 8-9

Шевченківська 9 5

 
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» Деснянський район посів 1-9 місце у рейтингу. 

У грудні 2019 року наш район утримав позиції 2018 року і посів 1-5 місце  за показником 

«Оцінка якості роботи з надання адміністративних послуг Центрами надання адміністративних 

послуг».  

ЦНАП Деснянського району отримав 275 балів за якість роботи  з надання 

адміністративних послуг (50 балів за середній час очікування в черзі, 25 балів за відгуки 

заявників, 200 балів за виконання індивідуального плану розвитку). 

Оцінка якості роботи з надання адміністративних 
послуг  за грудень 2019

Середній 

час 

очікування 

в черзі з ел. 

черзі

Бал за час 

очікування в 

черзі 

(середній)

Бал за 

відгуки 

заявників 

Бал за виконання 

індивідуальних 

планів

Бал району 

за 

показником

Голосіївський 06,23 50 25 170 245 

Дарницький 04,48 50 25 170 245 

Деснянський 05,17 50 25 200 275 

Дніпровський 13,47 50 25 0 75 

Оболонський 06,06 50 25 170 245 

Печерський 09,45 50 25 200 275 

Подільський 03,24 50 25 200 275 

Святошинський
02,41 50 25 200 275 

Солом'янський
05,15 50 25 200 275 

Шевченківський
05,54 50 25 170 245 

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

2018

грудень

2019 
Відхилення 

місця
Райони м. Києва Місце Місце

Голосіївський
1-8 6-9 -5

Дарницький
1-8 6-9 -5

Деснянський
1-8 1-5 0

Дніпровський
1-8 10 -9

Оболонський
1-8 6-9 -5

Печерський
1-8 1-5 0

Подільський
9 1-5 +8

Святошинський
1-8 1-5 0

Солом'янський
1-8 1-5 0

Шевченківський
10 6-9 +4
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До трійки лідерів Деснянський район увійшов за показником «Рівень відновлення 

благоустрою в місцях аварійних розриттів» - 3 місце, покращено рейтингову оцінку  району за 

показником на 2 позиції у порівнянні із 2018 роком. 

2018 2019 

Відхилення місця

Райони м. Києва Місце Місце

Голосіївський

2 9 -7

Дарницький

8 5 +3

Деснянський

5 3 +2

Дніпровський

3 1 +2

Оболонський

10 8 +2

Печерський

1 4 -3

Подільський

4 2 +2

Святошинський

6 6 0

Солом'янський

7 10 -3

Шевченківський

9 7 +2

 
Також, покращено позиції Деснянського району у порівнянні із 2018 роком за 

показником «Рівень виконання звернень громадян з питань забезпечення благоустрою міста в 

розрізі районних в місті Києві державних адміністрацій». Район увійшов до першої п’ятірки в 

рейтингу  - 4 місце серед районів міста Києва (2018 рік – 5 місце).  

2018 2019

Відхилення місця

Райони м. Києва Місце Місце

Голосіївський
9 8-9 +1

Дарницький
10 5 +5

Деснянський
5 4 +1

Дніпровський
8 7 +1

Оболонський
2 3 -1

Печерський
3 2 +1

Подільський
6 8-9 -2

Святошинський
1 1 0

Солом'янський
7 10 -3

Шевченківський
4 6 -2

 
 

На 4 сходинку піднявся наш район у порівнянні із 2018 роком (7 місце) за показником  

«Рівень виконання звернень громадян з питань житлового господарства». 
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2018 2019 Відхилення 

місця
Райони м. Києва Місце Місце

Голосіївський 9 9 0

Дарницький 10 3 +7

Деснянський 7 4 +3

Дніпровський 8 6 +2

Оболонський 2 5 -3

Печерський 3 2 +1

Подільський 6 10 -4

Святошинський 1 1 0

Солом'янський 4 8 -4

Шевченківський 5 7 -2
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Посилення роботи щодо своєчасного виконання запланованих обсягів робіт з 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту сприяло покращенню рівня освоєння 

видатків на капітальні вкладення та капітальний ремонт, що відповідає 5 місцю в оцінці 

показника, + 2 позиції у порівнянні із 2018 роком. 

2018 р. 2019 р. 

Відхилення місця

Райони м. Києва Місце Місце

Голосіївський
8 10 -2

Дарницький
10 8 +2

Деснянський
7 5 +2

Дніпровський
6 4 +2

Оболонський
1 3 -2

Печерський
2 1 +1

Подільський
3 7 -4

Святошинський
5 6 -1

Солом'янський
9 9 0

Шевченківський
4 2 +2

 

Рівень організації проведення сільськогосподарських ярмарок у грудні 2019 року 

оцінено у 27,83 бали, що відповідає 7 місцю в оцінці показника серед районів 
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2018 2019

Відхилення 

місця

Райони м. Києва Місце Місце

Голосіївський
2 1-6 +1

Дарницький
9 9-10 0

Деснянський
8 7 +1

Дніпровський
6 1-6 +5

Оболонський
10 1-6 +9

Печерський
1 1-6 0

Подільський
7 8 -1

Святошинський
3 1-6 +2

Солом'янський
4 1-6 +3

Шевченківський
5 9-10 -4

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПОБУТОВОГО 

І ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС, 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЯРМАРКІВ 

 
Споживчий ринок товарів та послуг 

 

 Для обслуговування населення в  Деснянському районі здійснювали протягом 

2019 року: 267 закладів ресторанного господарства, 684 підприємства побутового 

обслуговування населення та  276 стаціонарних магазинів з загальною торговою площею 

257,8 тис. кв. метрів.  

 З початку року відкрито 10 об’єктів сфери побуту, що сприяло створенню на 

підприємствах побуту близько 45  нових робочих місць, а також нові торговельні заклади з  

площею близько  3500 кв. м. 

 Велику роль у забезпеченні населення продовольчими та непродовольчими 

товарами продовжують займати ринки. На території Деснянського району функціонують 18 

ринків та ринкових майданчиків, загальною площею 443 тис. кв. м. із загальною кількістю 

торговельних місць – 8720. 

 У 2019 році з усіма ринками проведено організаційну роботу зі створення та 

реалізації “Планів заходів з підготовки ринків до роботи у весняно-літній та осінньо-зимовий 

період”, для забезпечення належного рівня обслуговування споживачів.  

 

Звернення громадян з питань споживчого ринку 

 

 За 2019 рік через КБУ «Контактний центр міста Києва» («15-51») та  

відділу по роботі із зверненнями громадян, до відділу з питань підприємництва, торгівлі та 

споживчого ринку надійшло 392 звернень громадян, які розглянуто в установлений термін та 

надано обґрунтовані відповіді заявникам. 

       На підставі звернень мешканців району, спеціалісти відділу з питань 

підприємництва, торгівлі та споживчого ринку здійснювали обстеження підприємств торгівлі, 

ресторанного господарства, проводили роботу з суб'єктами господарювання в сфері торгівлі 

щодо дотримання вимог чинного законодавства в сфері торгівлі та зменшення кількості 

звернень стосовно незадовільної роботи торговельних закладів. 

       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 
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тижня працює телефонна «гаряча лінія» 546-99-99 для суб’єктів підприємницької діяльності 

(фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб). 

 

Ярмарки 

        Спільно з суб'єктами підприємницької діяльності району на початку 2019 року 

здійснювалася підготовка та участь у міському ярмарковому заході з продажу товарів для 

садівників, городників та фермерів «Сад, город» по вул. Ревуцького в Дарницькому районі 

міста Києва. 

 В межах крокової досяжності від місця проживання мешканців Деснянського 

району у 2019 році проведено 69 районних ярмарків з продажу продовольчої, плодоовочевої 

та сільськогосподарської продукції. В ярмарках приймали участь безпосередньо 

товаровиробники з 16 областей України та міста Києва та проводилися на Лісовому масиві 

за трьома адресами: - (вул. Шолом-Алейхема, вул. Курчатова, вул. Кубанської України) та на 

масиві Троєщина за чотирма адресами: - (вул. Сержа Лифаря, вул. Закревського, вул. 

Цвєтаєвої, вул. Лісківська). За звітний період в ярмаркових заходах прийняли участь 6884 

підприємця з різних областей України (Чернігівської, Вінницької, Київської, Житомирської та 

ін.) та реалізовано 4248 тонн продукції. 

 

Промисловий комплекс 

Промисловий комплекс Деснянського району м. Києва складається із 28 підприємств. 

Чисельність працюючих становить 1453 особи.   

 

ТОВ НВП 
“АтомКомплексПрилад”

Поліграфічна 

галузь

Харчова 

галузь

Машинобудування

Легка 

промисловість

Виробництв

о меблів

Інші види 

промислової 

продукції

Фармація, 

медапаратура, 

реабілітація

Оборонна 

промисловість

 
 

 

За січень-жовтень 2019 року згідно статистичних даних підприємствами, які відносяться 

до промислового комплексу Деснянського району, реалізовано промислової продукції на суму 

1022,9 млн. грн., що становить 74,6 %, або на  348,9 млн. грн. менше за рівень реалізації 

відповідного періоду минулого  року. 

Обсяги реалізованої продукції у 2019 році зменшились внаслідок банкрутства 

найбільшого підприємства району ПрАТ «Бліц-Інформ».   

Із 28 промислових підприємств Деснянського району 3 підприємства виробляють 55,1% 

усієї промислової продукції:  

ТОВ «Новий друк» –   13,1%,  

ТОВ «Ітак»  – 31,5%,  

ТОВ «Ріва-сталь» – 10,5%. 
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        У розрахунку на одного працюючого в промисловій діяльності обсяг реалізованої 

промислової продукції за січень-жовтень 2019 року становить 704,0 тис. грн.  

 

Класифікація  видів  економічної  діяльності промисловості  Деснянського району 

станом на 01.11.2019 року: 
поліграфія – 18,4%,  

харчова промисловість – 1,0 %,  

переробна промисловість – 2,7%,  

виробництво меблів – 15,9%,  

хімічна промисловість – 6,3%,  

фармацевтичне виробництво – 3,8%,  

машинобудування  – 6,1%,  

легка промисловість – 1,5%,  

виробництво інших неметалевих виробів – 1,2%,  

інші – 43,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стабільно працюють та нарощують обсяги виробництва такі підприємства району, як 

ТОВ «Укрспецполіграфія» (поліграфічна продукція), ТОВ «Текспрод» (виробництво 

трикотажного одягу для немовлят та дітей молодшого віку), ТОВ «Виробниче підприємство 

«Пещерін» (виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв), 

ТОВ «ТМ Спецмаш» (виробництво ущільнюючих матеріалів для електростанцій),  ТОВ «Маг-

2000» (виробництво новорічних іграшок, ялинок, набори для фокусів).  
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БУДІВНИЦТВО  

 

На території Деснянського району ведеться будівництво об’єктів житлового та 

нежитлового призначення, замовниками яких є приватні структури такі як: 

- ТОВ «Фіаніт» виконуються будівельні роботи з будівництва житлових будинків № 1, 2 

з вбудованими приміщеннями на території 20 мкр. ж/м Вигурівщина-Троєщина за кошти 

інвесторів. 

- ТОВ «Фіаніт» збудовано у 20 мкр. житловий будинок за інвестиційні кошти, де на 

першому поверсі  приміщення, площею 146 кв.м., передано  безоплатно до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва для подальшого облаштування в ньому 

амбулаторії лікарів сімейної медицини. Наразі Деснянською районною в місті Києві державною 

адміністрацією підготовлено проект розпорядження Київської міської державної адміністрації 

щодо визначення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації замовником 

реконструкції зазначеного приміщення під облаштування медичного закладу. 

- ТОВ «ЖенСан» розпочато освоєння земельної ділянки, площею 4 га, яка надана  

Київською міською радою в оренду Товариству для будівництва, експлуатації та 

обслуговування багатофункціонального торговельного комплексу з підземним паркінгом та 

реконструкцією площі біля станції метро «Лісова». Проектом  будівництва передбачено 

реконструкцію станції метрополітену «Лісова» та влаштування надземного переходу над 

Броварським проспектом від станції  метрополітену до  зупинок громадського транспорту. 

Будівництво ведеться за інвестиційні кошти. 

 

На замовлення Департаменту  будівництва та житлового забезпечення виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) його комунальними 

підприємствами  ведеться будівництво наступних об’єктів: 

- КП «Житлоінвестбуд-УКБ» споруджує  житловий будинок 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 у Деснянському районі м. 

Києва. Будівництво ведеться за кошти інвесторів. 

- КП «Житлоінвестбуд –УКБ» будує дитячий дошкільний заклад на території 24 

мікрорайону на 260 дітей. В складі закладу басейн, спортзал, актовий зал, музичний та 

комп’ютерний класи. Кошторисна вартість будівництва об’єкту складає близько 160 млн. грн., 

освоєно 60 млн. грн. Встановлено вікна, влаштована покрівля, розпочаті внутрішні  та фасадні 

роботи. Ведеться  прокладання мереж до дитячого закладу. Введення в експлуатацію 

передбачено в кінці серпня 2020 року. 
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- На території 24 мікрорайону на замовлення КП «Житлоінвестбуд –УКБ» планується 

будівництво загальноосвітньої середньої школи. У 2019 році  замовником було оформлено 

право землекористування та отримано містобудівні умови та обмеження на забудову  земельної 

ділянки. Наразі  йде проектування об’єкту. В ПСЕР на 2020 рік на об’єкт передбачено кошти у 

розмірі 8 млн. 685 тис. грн., із них 3 млн. на проектні роботи, решта на підготовчі. 

- будівництво дитячої поліклініки, 23 мкрн. на вул. Будищанській, 8  Замовник  - КП 

"Житлоінвестбуд-УКБ".  Будівництво даного об’єкту тривалий час не фінансується. Наразі 

опрацьовується питання будівництва на даній земельній ділянці або спортивного об’єкту або 

створення  паркової зони чи скверу. 

- ТОВ «Спецжитлофонд» на перетині вулиць Шолом-Алейхема - Мілютенка ведеться 

будівництво  стартового житлового будинку з вбудованими приміщеннями для  відселення 

мешканців аварійного будинку по вул. Мілютенко, 23. Ведуться роботи на 4 секціях по 

монолітному каркасу з улаштуванням плит перекриття.   

- будівництво прибудови до середньої школи № 320 Центру дитячої та юнацької 

творчості на вул. Будищанській, 8. Замовник виконання робіт – КП «Спецжитлофонд». 

Замовником оформлено необхідну дозвільну документацію на початок будівельних робіт. В 

ПСЕР на 2020 рік передбачене фінансування на об’єкт у розмірі 10 млн. грн. на будівельні 

роботи. 

- будівництво багатопрофільної лікарні на перетині вулиць Милославської та 

Закревського . Замовник будівництва – КП «Інженерний центр». Наразі  йде проектування. В 

ПСЕР на 2020 рік  передбачене фінансування  5 млн. грн. на проектні роботи. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ БУДІВНИЦТВО 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» відведення 

земельних ділянок для містобудівних потреб без затвердженого детального плану території або 

плану зонування, забороняється. 

Відповідно до міської Програми  створення та оновлення містобудівної документації, яка 

затверджена Київською міською радою 13.11.2013 № 518/10006 на території  Деснянського 

району  передбачене розроблення 13 Детальних планів території: 

Замовником по розробці Детальних планів визначено Департамент містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

Станом на даний час затверджено п’ять ДПТ: 

Детальний план території с. Биківня 

Детальний план в межах пр. Лісового, вул. Мілютенко, вул.Шолом-Алейхема та вул. 

Братиславської. 

Детальний план промислового району «Троєщина». 

Детальний план в межах вулиць Бальзака, Милославська, Закревського та Сабурова. 

Детальний план в межах вулиць Драйзера, Градинська та Бальзака. 

Практично завершено проектування детального плану території в межах вулиць 

Бальзака, Радунська, Лісківська, Милославська, до меж якого входить селище Троєщина. 

Проект ДПТ переданий замовнику для опрацювання.  

Інші проекти детальних планів території знаходяться в стадії проектування. 

 

Прийнятими детальними планами території передбачене перспективне будівництво  

наступних об’єктів: 

- два дитячих садочки на 260 та 115 місць, загальноосвітня школа на 1080 місць у селищі 

Биківня. ДРДА підготовила проекти розпоряджень КМДА про визначення замовником 

будівництва цих об’єктів Деснянську районну в м. Києві державну адміністрацію. Проекти 

розпоряджень не погоджені КМДА  на даному етапі. 

-  Центру дитячої творчості у с. Биківня.  

-  реабілітаційного центру для учасників АТО у с. Биківня 

- на території селища, відповідно до проектних рішень ДПТ, виділено земельні ділянки  

під індивідуальну забудову сім’ям загиблих киян – учасників АТО. 
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- в складі будівництва ЖК «Лісова казка» та ЖК «Лісова казка-2», які будуються в с. 

Биківня, передбачене будівництво приватного дитячого садка на 60 місць. 

- торговельно-розважального комплексу на перетині вулиць Електротехнічної та 

Драйзера. 

- спортивного об’єкту на проектному продовженні вул. Електротехнічної. 

-   культурного центру на вул. Закревського. 

-  багатофункціонального комплексу з критою льодовою ареною на перетині вулиць 

Милославської та Закревського. Функції замовника  передбачено передати КП «Київське 

інвестиційне агентство». 

- будівництво житла вздовж вулиці Милославської, на суміжній земельній ділянці до 20 

мкр. за інвестиційні кошти. 

-  будівництво  торговельного супермаркету на вул. Милославській (напроти будинку № 

23) за інвестиційні кошти. 

- в північній частині ж/м Вигурівщина-Троєщина передбачене будівництво двох 

мікрорайонів із 14 житлових будинків, двох загальноосвітніх шкіл та чотирьох дитячих 

дошкільних закладів. 

 

 Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією  надано пропозиції до 

Київської міської державної адміністрації стосовно покращення транспортного сполучення 

району  та будівництва і реконструкції нових доріг у Деснянському районі: 

- будівництво доріг районного значення навколо 20 мкр. ДРДА підготовлено проект 

розпорядження КМДА про визначення Деснянської  районної в м. Києві державної 

адміністрації замовником будівництва. Проект розпорядження ще не погоджений 

КМДА; 

- реконструкція з розширенням вул. Закревського; 

- будівництво проектного продовження вул. Електротехнічної; 

- будівництво дороги від перетину просп. Лісового та вул. Братиславської до вул. 

Жмаченка у Дніпровському районі; 

- добудова дороги від котеджного містечка переселенців із Русанівських садів в с. 

Биківня з влаштуванням виїзду на Броварський проспект. 

 

ПРОБЛЕМНІ ОБ’ЄКТИ БУДІВНИТЦВА 

 

Об’єкти, які збудовані, або будівництво їх призупинено та  які не мають дозвільних 

документів: 

- 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. На 

сьогоднішній день будівництво не ведеться, дозвільна документація на спорудження житла 

відсутня.  Будинок частково заселений.  

- на замовлення ТОВ «Глобал Строй-3» частково зведено  житловий комплекс 

«Перспектива» на вул. Драйзера, 40 на земельній ділянці, яка Київською міською радою надана 

в постійне користування Деснянській районній у місті Києві державній адміністрації для 

добудови об’єкту незавершеного будівництва – школи. З метою врегулювання питання з 

інвесторами житлового комплексу та для забезпечення Деснянського району закладами освіти 

детальним планом території, який затверджений 14.11.2019 сесією Київської міської ради,  

передбачено добудова ЖК «Перспектива» до шести секцій, а на залишках земельної ділянки, 

що залишається вільною, збудувати дитячий дошкільний заклад на 260 місць. Детальним 

планом території також передбачено  реконструкцію існуючої школи № 321 з добудовою 

додаткового  блоку та будівництво стадіону для освітнього закладу.  Наразі вирішується 
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питання визначення землекористувача, на якого буде відводитися земельна ділянка для 

добудови ЖК «Перспектива». 

- Інвесторами житлового комплексу «Перлина Троєщини»  створено ОК ЖБК «Наша 

Перлина» та отримано дозвіл Київської міської ради на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вул. Закревського, 42-а під будівництво житла та  сесією 

Київської міської ради від 29.11.2018 прийнято рішення № 210/6261 про надання  житлово-

будівельному  кооперативу в оренду на 5 років земельної ділянки для будівництва комплексу 

житлових будинків. ОК ЖБК «Наша Перлина» отримано містобудівні умови та обмеження на 

забудову земельної ділянки  житлом  та розпочато розроблення проектно-кошторисної 

документації під житлове будівництво. 

- призупинено будівництво житлових будинків, замовником зведення яких є ТОВ 

«Укрбуд». Це будинок на вул.Магнітогорська 5 та на вул. Крайній, 1. На техніку та майно 

Товариства накладено арешт та відкрито кримінальне провадження. Дозвільна документація на 

зазначені об’єкти житлового будівництва не оформлена в повному обсязі відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

 

Об’єкти незавершеного будівництва та довгобуди,  будівництво яких не ведеться з 

початку 2000 років: 

- Будівництво шести 34-х поверхових житлових будинків на території 2-А мкрн. 

Замовник будівництва – Національна гвардія України.  

На теперішній час 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, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови 

тощо. Проведені відкриті торги щодо коригування проекту житлових будинків № 5 та № 6. Йде 

пошук інвестора для відновлення будівництва. 

- Будівництво Республіканської клінічної лікарні на житловому масиві Вигурівщина-

Троєщина. Замовник – ВАТ Науково-дослідне медичне об’єднання «Діалір». Міністерство 

охорони здоров’я. Станом на сьогоднішній день розроблено план санації ВАТ «Діалір», який 

уже тривалий час знаходиться на погодженні в Міністерстві охорони здоров’я. 

 - Очисні споруди зливових вод «Троєщина-ІІ» на  вул. Закревського в комунальній 

зоні. Замовник - КП «Плесо». 

- Система відкритого водозливу, яка розташована від просп. Ватутіна до кінця вул. 

Закревського. Замовник - КП «Плесо». 

- Станція артезіанського водопостачання «Троєщина-І». Замовник - ПАТ 

«Київводоканал». 

- Будівництво підземного паркінгу між будинками 4-6 по вул. Бальзака. КП 

"Житлоінвестбуд-УКБ". 

- Будівництво трамвайного депо по вул. Милославській. Замовник - КП "Київпастранс". 

- Будівництво пожежного депо між вул. Путивльською та просп. Броварським. Замовник 

-   КО "Київзеленбуд". 

- Будівництво багатоповерхового паркінгу у складі житлового комплексу по вул. 

Милославській. КП "Житлоінвестбуд-УКБ". 

 

Об’єкти житлового будівництва, які будуються на земельних ділянках,  та знаходяться у 

приватній власності. 

 На земельній ділянці з цільовим призначенням під будівництво індивідуального 

житлового будинку, господарських будівель та споруд може бути збудований  житловий 

будинок в 4 поверхи, в тому числі з  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 за достовірність внесених даних в документ. Департамент з 

питань держаного архітектурно-будівельного контролю, на який покладено функції контролю 
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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. 

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.01.2011 

№ 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих 

повноважень», районні в місті Києві державні адміністрації позбавленні функцій контролю за 

дотриманням земельного та містобудівного законодавства. Такі повноваження покладено на 

Департамент державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва та Департамент 

земельних ресурсів. 

 

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТУКТУРИ 

 

Окремі ініціативи Деснянської райдержадміністрації реалізовано та враховано для 

подальших періодів в рамках Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури 

міста Києва на 2019-2023 роки, а саме: 

1) проведено реконструкцію транспортної розв’язки в одному рівні на перехресті вулиць 

Каштанова - Оноре де Бальзака з влаштуванням двостороннього руху по вул. Оноре де Бальзака 

(II етап). Завершується контрольний обмір виконаних робіт та підготовка Акту готовності до 

експлуатації. 

2) триває реконструкція транспортної розв’язки просп. Генерала Ватутіна – вул. Оноре 

де Бальзака з організацією додаткових з’їздів на просп. Генерала Ватутіна. 

3) виконано моделювання руху транспорту на ділянці Броварського проспекту (від вул. 

Братиславської до вул. Мурманська), вул. Кіото (від вул. Мурманська до вул. Шолом-

Алейхема) та вул. Братиславській (на ділянці від вул. Шолом-Алейхема до Броварського 

проспекту) з визначенням основних показників для об’єкта: «Реконструкція вул. Кіото з 

організацією додаткових в'їздів та виїздів з вул. Братиславської у Деснянському районі міста 

Києва». 

4) передбачено реалізацію об’єкта «добудова вул. Милославської від перетину 

Милославської – Лісківської до вул. Леніна в с. Троєщина» 

Крім того, було удосконалено організацію дорожнього руху на заїздах в   20 мікрорайон 

на перетині вулиць Закревського та Милославської та лівий поворот з вулиці Милославської.  

В рамках реалізації проєкту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштуванням 

зупинок громадського транспорту в місті Києві» на території Деснянського району передбачено 

встановлення 128 сучасних зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів чи послуг. За 2019 рік встановлено 58 

зупинкових комплекси, на 2020 рік передбачено встановлення 70 зупинкових комплекси. 

Деснянською райдержадміністрацією надано пропозиції щодо: 

 впровадження світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Карла Маркса - Оноре 

де Бальзака. По даному об’єкту виконано проєкт, який пройшов експертизу, визначена вартість 

робіт, що складає 1 176, 0  тис. грн.  

 впровадження світлофорного об’єкту на перехресті вул. Радистів - вул. 

Путивльської. Будівництво передбачене проєктом змін до розпорядження КМР від 14.08.2009 

№ 900 «Про впровадження світлофорного регулювання та влаштування пристроїв примусового 

зниження швидкості транспортних засобів на вулицях і дорогах м. Києва», який знаходиться на 

погодженні. 

 

Актуальними питаннями для мешканців Деснянського району залишаються: 

 

будівництво лінії метрополітену. Міською цільовою програмою розвитку транспортної 

інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки передбачено будівництво Подільського 

мостового переходу через р. Дніпро, що суттєво покращить транспортне сполучення житлових 
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районів столиці Троєщина-Вигурівщина-Воскресенка з правобережною частиною міста та 

дозволить побудувати Подільсько-Вигурівську гілку метрополітену; 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ 

 

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 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. 

На виконання доручення Київського міського голови В. Кличка, відділом контролю за 

благоустроєм та збереженням природного середовища Деснянської райдержадміністрації було 

сформовано та надано перелік сміттєзвалищ на території Деснянського району та проводиться 

робота по організації їх прибирання.  

Зазначаємо, що вказані сміттєзвалища періодично утворюються на безбалансових 

територіях та відповідно відсутнє цільове бюджетне фінансування на їх прибирання. 

Працівниками комунальних служб Деснянського району спільно з відділом контролю за 

благоустроєм та збереженням природного середовища Деснянської райдержадміністрації було 

ліквідовано тринадцять стихійних сміттєзвалищ: по вул. Милославській, 2 (територія лугу); 

перетин вул. Закревського-Милославської; вул. Пухівській (вздовж проїжджої частини від ГБК 

«Воєнавто» до меж міста), вул. Пухівській (вздовж дороги до «кладовища для тварин»), вул. 

Пухівська, 1-Б (біля ТЕЦ-6), вул. Крайній (між озером Алмазне та територією Лісового 

кладовища), вул. Горького, 50 у с. Троєщина; вул. Електротехнічній, 2-2-Б (біля ринку 

«Троєщина»), вул. Хмельницького (між вул. Крайньою та Електротехнічною), вул. 

Путивльській у с. Биківня, перетин вул. Ушицького-Бобринецької, вул. Попудренка (за ТЦ 

«Novus»), на території Лісопаркового господарства. 

В місцях проведення прибирання встановлені попереджувальні таблички та бетонні 

блоки з попереджувальними надписами про відповідальне ставлення до навколишнього 

середовища та відповідальність за несанкціонований викид сміття. Роботи із зазначеного 

напрямку продовжуються й надалі. 

Зокрема, має місце спільна робота профільних міських та районних служб по 

прибиранню та вжиттю упереджувальних заходів по недопущенню повторного утворення 

сміттєзвалища біля будівлі недобудованого «Опікового центру» по вул. Погребський шлях. 

Зазначені заходи здійснюються в рамках засідань Постійної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ВО КМР (КМДА). 

 

Робота по відновленню благоустрою в місцях проведення  

аварійних розриттів 

Відповідно до електронної бази «Система Контора» Департаменту міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 

території Деснянського району міста Києва у зв’язку з проведенням аварійних розриттів 

відкрито 231 контрольну картку, видані Департаментом міського благоустрою виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

За попередніми результатами рейтингової оцінки діяльності райдержадміністрацій по 

показнику «рівень відновлення благоустрою в місцях проведення аварійних розриттів» 

Деснянський район за січень-грудень 2019 року посів третє місце серед інших районів міста 

Києва. Станом на січень 2020 року за вказаним показником район займає перше місце. 
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Крім того, працівниками КП «ШЕУ», КП «УЗН», КП «КК» та спеціалістами відділу 

контролю за благоустроєм та збереженням природного середовища Деснянської РДА було 

проведено інвентаризацію аварійних розриттів на інженерних мережах ПАТ «Київенерго» 

(проведених до 01.05.2018) та підготовлено акти обстежень місць розриттів (окремо з 

контрольними картками та без контрольних карток) із визначенням обсягів робіт та необхідного 

фінансування. 

За результатами інвентаризації по розриттям з контрольними картками складено 123 

акти обстеження, згідно яких потребує відновлення: 

- асфальтне покриття – 10 000 кв. м., вартість – 6 млн. грн.; 

- зелена зона – 14 216 кв. м., вартість - 1 млн 720 900 тис грн. 

По розриттям без контрольних карток складено 82 акти, згідно яких потребує 

відновлення: 

- асфальтне покриття – 5593 кв. м., вартість – 3 млн 355 800 тис грн.; 

- зелена зона – 13 619 кв. м., вартість – 1 млн 239 405 тис грн. 

Загалом на території Деснянського району станом на 28.02.2020 року відкрито 267 

контрольних карток, а саме: 

- 118 к/к – РТМ «Троєщина» ПАТ «Київенерго» (118 – прострочені) (по яким складені 

акти обстеження); 

- 140 к/к – КП «Київтеплоенерго» (134 – прострочені, 6 – в роботі); 

- 2 к/к – ПрАТ «АК «Київводоканал» (2 – в роботі); 

- 6 к/к – РЕМ «Лівобережний» ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (6 – 

прострочені); 

- 1 к/к – приватні підприємства. 

20.12.2020 Деснянською райдержадміністрацією затверджено графік відновлення 

благоустрою місць розриттів СП «Київські теплові мережі» та КП «Київтеплоенерго» на 2020 

рік.  

Після вирішення питання фінансування робіт з відновлення благоустрою в місцях 

проведення аварійних робіт на теплових мережах відповідальні виконавці на договірних 

засадах мають в оперативному режимі виконати зазначені роботи.  

Робота з балансоутримувачами інженерних мереж із зазначеного питання тримається на 

контролі.   

Толоки 

З метою приведення території Деснянського району міста Києва до належного 

санітарного стану, Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією, в 

поточному році було організовано та проведено  7 толок, а саме: 16.03.2019, 23.03.2019, 

13.04.2019, 20.04.2019, 19.10.2019, 26.10.2019, 11.11.2019. 

Загалом за результатами проведених толок:  

№ 

Найменування заходів Одиниці 

виміру 

Прибрані (приведені в 

належний санітарний та 

естетичний стан) 

1 Площа прибраної території га 502,5 

2 Кількість посаджених дерев/кущів од. 1056/989 

3 Кількість вивезеного сміття м
3
 1805,56 

4 Кількість учасників осіб 10192 

5 Кількість локацій од. 652 

 

Прибирання території після проведення демонтажних робіт 

Станом на теперішній час, відсутнє цільове бюджетне фінансування 

райдержадміністрацій 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 під керівництвом спеціалістів 

відділу контролю за благоустроєм та збереженням природного середовища Деснянської РДА 

організовуються роботи з прибирання вищевказаних місць.  
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Загалом протягом 2019 року було прибрано 15 локацій після проведення демонтажних 

робіт. 

 В 2019 році були виконані роботи з благоустрою пляжу «Чорторий» та зони відпочинку 

«Троєщина» під керівництвом КП «Плесо», Управління екології та природних ресурсів ВО 

КМР (КМДА) та за участі Деснянської райдержадміністрації, зокрема в частині необхідності 

облаштування волейбольнихта футбольних полів.  

Так, було виконано наступні роботи: зонування території відповідно до її призначення, 

розчищення акваторії, облаштування зон для купання, мобільного рятувально-медичного 

пункту, влаштування вертикального планування території благоустрою, встановлення 

пішохідних доріжок та велодоріжок; влаштування терас та місць відпочинку в тому числі для 

моломобільних груп населення встановлення кабін для переодягання та душових кабін, 

рятувальної вежі, лавок, облаштування майданчику для збору ТПВ; облаштування громадських 

туалетів.  

Охорона навколишнього середовища 

Небезпечні відходи 

Опрацьовуються матеріали по суб’єктах господарювання, які здійснюють виробництво  

продукції із застосуванням ртуті (направлені листи підприємствам). 

Надані пропозиції до переліку природоохоронних заходів КМДА для передбачення 

коштів на їх утилізацію у 2020 році за рахунок фонду ОНПС.  

 

Збір відпрацьованих джерел струму та  пластикових  кришечок 

Проведена  роз’яснювальна робота з працівниками бюджетних установ щодо збору 

відпрацьованих батарейок. 

 Зібрано та передано на переробку 19 кг. пластикових кришечок для  виготовлення 

протезів. 

Перелік публікацій на веб-сайті  

На офіційному веб-сайті  Деснянської райдержадміністрації постійно розміщалась 

інформація  з питань охорони навколишнього природного середовища для підприємств, 

організацій та мешканців району. В 2019 році підготовлено  та розміщено 24 статті 

відповідного змісту.   

Пропозиції 

 Протягом звітного періоду 2019 року було опрацьовано 29 звернень підприємств про 

намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами та підготовлено і направлено  пропозиції до Міністерства екології, 

Управління екології та  охорони природних ресурсів КМДА, надано пропозицію про 

інвентаризацію водойм на території району та підготовку відповідного рішення Київради,  про 

прискорення проведення робіт по об’єктах щодо екологічного  благополуччя Деснянського 

району, запланованих на 2019-2021 роки. 

Направлені пропозиції  до Департаменту міського благоустрою виконавчого органу 

Київської  міської ради (Київської міської державної адміністрації) та  Державної  екологічної  

інспекції  Столичного округу  про ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ та безхазяйних 

відходів з  позабалансових територій. 

Дератизація та дезинсекція 

Проводився контроль за виконанням  підприємствами та організаціями  плану заходів з 

дератизації та дезинсекції  будівель та  території Деснянського району та узагальнення 

інформації  для КМДА. 

 

УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

Працівниками Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень 

Деснянського району проводиться догляд за зеленими насадженнями району на площі 1138,25 

га, з них:  

          - парки  (12шт) – 504,71 га,   

 - сквери (25шт) – 11,41 га,  

 - бульвари (3шт) – 3,188 га,           

 - провулки (2шт) - 0,235 га,  
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 - вуличнi насадження (44шт) – 100,64 га,  

 - транспортнi розв'язки (15шт) – 9,1947га, 

 - Інші озеленені території (21шт) -509,2125 

На балансi та обслуговуваннi підприємства знаходиться 23890 шт. дерев, 79107шт. 

кущiв, а також 25300,5 кв.м. квiтникiв.  

 

Протягом звітного періоду працівниками КП УЗН Деснянського району проведено 

догляд за зеленими насадженнями. У  2019 році було висаджено    1411 дерев та 6421 кущів.  

У 2019 році були виконані роботи з санітарної та формувальної обрізки 26740 кущів та 

4370 дерев, що майже в двічі більше порівняно з 2018 роком.  

У звітному році квітники також не залишились без уваги - нами було висаджено  

 1 100 750 квітів, а саме :  

однорічних посівних - 980 100 шт. 

дворічні - 10 000 шт 

багаторічні зимуючі в ґрунті - 23 150 шт 

багаторічні не зимуючі в ґрунті - 22000 шт. 

ампельних - 2500 шт. 

килимові - 40 000 шт. 

цибулинні - 23000 шт. 

 

Відновлено 7,3 гектара газонів, при запланованих 3 гектарах. 

У 2019 році встановлено 2 спортивних та 3 дитячих майданчиків в парках,                

скверах Деснянського району. Відремонтовано та пофарбовано 89 елементів дитячих та 

спортивних майданчиків. Відремонтовано 200 лав та 68 урн для сміття. Встановлено 3 

контейнера для сміття. 

Площа зелених зон на яких було відновлено благоустрій місць розриттів після усунення 

аварійних пошкоджень на теплових мережах ПАТ «Київенерго» склала біля 2000 м2  на 

загальну суму в 196 тис. грн. 

Комунальним підприємством активно вивчається зарубіжний досвід розвитку зелених 

зон та їх облаштування. Отримані знання ми використовували при створенні арт-об'єктів, 

квітників та влаштуванні нових парків та скверів. Було створено два арт-об'єкта : в парку 

Ватутіна (Я ЛЮБЛЮ МІЙ ПАРК), в парку Фестивальний (Я ЛЮБЛЮ ФЕСТИВАЛЬНИЙ), які 

зустрічають мешканців та гостей міста при відвідуванні парків. Встановлено вхідні групи   з 

навігацією. 

 В 2019 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 з водними об'єктами вздовж просп. Генерала Ватутіна між   просп. В. 

Маяковського та вул. Оноре де Бальзака – 1,9 млн. грн. ; 

- Сквер на перетині вул. Закревського та вул. Милославської – 0,8 млн. грн.; 

- Сквер на вул. М. Цвєтаєвої, 16, 16-Б, 16-В – 0,17 млн. грн.; 

- Паркова зона по просп. Маяковського та площі Анкари – 0,47 млн. грн.; 

- Парк "Кіото – 0,23 млн. грн. 

 

Змінивши підхід при якому капітальний ремонт обмежувався заміною зношених  

елементів до комплексної розробки нової інфраструктури об’єктів зеленого господарства 

парків, скверів,  зонуванням та врахування інтересів різних верств громадян. Тож ми не тільки 

оновили парки, сквери, але й удосконалили    їх покращеною інфраструктурою, комфортними 

лавами для відпочинку, а також сучасними дитячими та спортивними (воркаут) майданчиками.  

  

Підприємство активно вивчає світові технології утилізації. У 2019 році  КП УЗН 

Деснянського району працював пункт прийому і переробки новорічних ялинок. Ялинки, які 
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потрапляють в пункт прийому не викидаються на смітник,  а переробляються на щепу, яку в 

майбутньому будуть використовувати    для мульчування пристовбурних лунок зелених 

насаджень. Завдяки цьому, молоді дерева будуть отримувати більше вологи і поживних 

речовин. Перероблено більше 2000 ялинок.  

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста 

Києва приймало участь у міських виставках квітів на території Печерського ландшафтного 

парку, та на вищому рівні презентувало свої конструкції, а саме: 

 Виставка тюльпанів 

 Перша літня виставка «Квіткова Еллада» 

 Друга літня виставка квітів до Дня незалежності України «Спортивна гордість 

України» 

 Виставка квітів «Фестиваль хризантем» 

 

У 2019 році матеріально–технічна база підприємства поповнилась сучасною, 

екологічною та високоефективною технікою. Що допоможе нам збільшити об’єм та покращити 

якість виконаних робіт (механізми для збору опалого листя, газонокосарки, підмітальна 

техніка) . 

Робота зі зверненнями до КБУ «Контактний центр міста Києва 1551» теж має  позитивні 

тенденції.  Наші працівники намагаються залучати мешканців з активною позицією  для 

консультацій та контролю якості виконаної роботи. Як результат - зменшення кількості скарг та 

збільшення  числа задоволених.  

Разом з тим фахівці підприємства вчасно виконують звернення мешканців міста Києва та 

враховують їх пропозиції під час планування програми соціально – економічного розвитку на 

наступні періоди. Протягом 2019 року опрацьовано 405 звернень громадян. Покращення 

ефективності виконання звернень полягає у з'ясуванні місця проблеми безпосередньо в 

присутності заявника та інформування його про результат та обсяги виконаних робіт. 

Згідно розпорядження КМДА  від 26.02.2020 № 327 «Про капітальний ремонт об’єктів, 

що фінансуються у 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології  та 

природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради КМДА до Програми 

соціального та економічного розвитку міста Києва на 2020 рік увійшли наступні об’єкти ( 

парки, сквери) капітального ремонту : 

1. Капітальний ремонт скверу вздовж будинків на вул. Архітектора Ніколаєва, №№ 

11, 13, 15, вул. Оноре де Бальзака, №№ 14, 16, 16-а, 18, 20, 24,  просп. Володимира 

Маяковського, №№ 21-в, 21-г у Деснянському районі; 

2. Капітальний ремонт парку "Фестивальний" від вул. Т. Драйзера                                

до вул. В. Беретті у Деснянському районі; 

3. Капітальний ремонт доріжок в парку "Муромець" у Деснянському районі ; 

4. Капітальний ремонт  скверу між будинками №5-А та №7-А                      на вулиці 

Лісківській у Деснянському районі; 

5. Капітальний ремонт скверу на вулиці Драйзера, 36  у Деснянському районі; 

6. Капітальний ремонт скверу між будинками на просп. Володимира Маяковського, 

15-Б та вул. оноре де Бальзака, 14  у ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ. ( в т. ч. проект - 500 тис. 

грн.); 

7. Капітальний ремонт скверу на вул. М.Цветаєвої, 16, 16Б, 16В                                     

у Деснянському районі; 

8. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ по вул. Жукова, 27-31                                              

у ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 

9. Капітальний ремонт скверу на просп. Маяковського, 59 у Деснянському районі ; 

10. Капітальний ремонт скверу по вул. Мілютенка, 7 у Деснянському районі; 

11. Капітальний ремонт скверу на вул. академіка Курчатова, 3Б                                        

у Деснянському районі;     

12. Капітальний ремонт скверу на вул. Братиславській, 38                                                     

у Деснянському районі; 
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13. Капітальний ремонт скверу біля кінотеатру "Кіото" по вул. Мілютенка,19 у 

Деснянському районі.  ( в т. ч. проект - 100 тис. грн.); 

14. Капітальний ремонт скверу по вул. Кіото, 5-9 у Деснянському районі; 

15. Капітальний ремонт Парку на просп. Генерала Ватутіна                                                         

( між вул. Закревського та просп. Шухевича) у Деснянському районі.  

 Відповідно до Рішення Київської міської ради № 248/248 від 31 березня 2016 року 

«Про надання статусу парку з водними об’єктами земельній ділянці (орієнтовна площа 13 га) 

вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського» комунальним 

об'єднанням «Київзеленбуд» (Замовник робіт) буде продовжена наступна ІІІ - тя черга 

створення парку. 

 

РЕМОНТ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД 

 

На балансовому утриманні КП ШЕУ Деснянського району знаходиться 1033 шт. 

оглядових колодязів та 1490 шт. зливоприймачів, які були очищені протягом поточного та 

попереднього років. Відремонтовано 234 од. зливоприймачів та 55 од. оглядових колодязів у 

2019 році, що на 32 од. зливоприймачів більше ніж у 2018 році, а оглядових колодязів на 2 од. 

менше ніж у 2018 році. 

За 2019 рік на балансовій вулично-шляховій мережі КП ШЕУ Деснянського району 

виконано поточним (дрібним) ремонтом 15 471 м
2
, ямковим ремонтом асфальтобетонного 

покриття аварійно-небезпечних ділянок – 2 533 м
2
; поточним (середнім) ремонтом 14 740 м

2
., в 

тому числі влаштовано  6 од. заниженими бортовими каменями з використанням тактильної 

плитки. 

Виконано заповнення швів асфальтобетонного покриття гумово-бітумною мастикою за 

допомогою плавильно-заливальної машини CRAFCO SUPER SHOT 125 DCRC у кількості 

30 020 п.м.  

 

СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

На балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського 

району м. Києва» перебуває 534 будинки комунальної форми власності територіальної громади 

міста Києва. 

За 2019 рік в багатоквартирних будинках Деснянського району м.Києва підприємством 

було виконано ремонтні роботи поточного характеру силами підрядних організацій на загальну 

суму 56 923,8 тис. грн, а саме:  

- ремонт покрівлі в 253 будинках, загальний обсяг виконаних робіт -       37 221 кв.м. на 

суму 12 084,00 тис. грн. (за 2018 рік загальний обсяг виконаних робіт – 33 290 кв.м. на суму 

7 332,23 тис. грн.); 

- ремонт фасадів в 131 будинку, загальний обсяг виконаних робіт – 10 345 кв.м.  

на суму 5 958,72 тис. грн. (за 2018 рік загальний обсяг виконаних робіт – 4 626,58 кв.м. на суму 

1 045,62 тис. грн.); 

- ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації, водопостачання, теплопостачання в 

205 будинках, загальний обсяг виконаних робіт -                 11 509,45 пог.м. на суму 11 394,36 

тис. грн. (за 2018 рік загальний обсяг виконаних робіт – 18 066 пог.м. на суму 8 310,65 тис. 

грн.);  

- ремонт електричних мереж та обладнання виконано в 26 будинках на суму 2 375,76 тис. 

грн. (за 2018 рік виконано робіт в 387 будинках на суму 6 427,80 тис. грн.); 

- ремонт сходових клітин в 124 будинках, загальний обсяг виконаних робіт – 50 507 кв.м. 

на суму 5 175,36 тис. грн. (за 2018 рік загальний обсяг виконаних робіт – 72 238 кв.м. на суму 

8 312,48 тис. грн.);  

- заміна дверей (на технічних поверхах, покрівлях, в підвальних приміщеннях, в 

сміттєкамерах, в електрощитових, в машинних приміщеннях, в РУ) загальний обсяг виконаних 

робіт - 161 шт. на загальну суму 3 243,00 тис. грн. (за 2018 рік - на суму 5 115,36 тис. грн.); 

- проведено чищення дворової каналізації на загальну суму 1 843,56 тис. грн. (за 2018 рік 

- на суму 213,89 тис. грн.); 
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- проведено комплексний ремонт по житлових будинках на загальну суму 10 113,24 

тис.грн.; 

- проведено ремонт зливоприймальних систем будинків на загальну суму 2 578,08 

тис.грн.: 

- проведено інших робіт (ремонт вхідних груп, встановлення пандуса, герметизація швів 

стінових панелей і т.і.) на загальну суму 2 157,72 тис.грн. (за 2018 рік - на суму 6 217,20 тис. 

грн.). 

 

Виконання ремонтних робіт поточного характеру  

 
 

З метою реалізації Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та 

розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки у 2019 році були 

виконані ремонтні роботи капітального характеру по житловим будинкам за адресами: вул. 

Кіото, 3 (70/30%) - ремонт електричних мереж (кошти бюджету - 234,49789 тис. грн.; кошти 

співвласників - 100,49909 тис. грн.); вул. Братиславська, 2 (85/15%) - ремонт інженерних мереж 

(кошти бюджету - 86,28578 тис. грн.; кошти співвласників - 15,22690 тис. грн.); вул. 

Братиславська, 12 (85/15%) - ремонт інженерних мереж (кошти бюджету - 189,10367 тис. грн.; 

кошти співвласників - 33,37123 тис. грн.); вул. Мілютенка, 12 (70/30%) - ремонт електричних 

мереж/щитових (кошти бюджету - 81,54755 тис. грн.; кошти співвласників - 34,94895 тис. грн.); 

вул. Кіото, 3 (90/10%) - ремонт покрівлі (кошти бюджету - 418,98351 тис. грн.; кошти 

співвласників - 46,55372 тис. грн.).  

 

Ліфтове господарство 

З метою зменшення соціальної напруги серед населення щодо непрацюючих ліфтів, за 

2019 рік за кошти підприємства було відновлено роботу 420 ліфтів на загальну суму  

3 403,31 тис. грн.  

 

Енергозбереження 

    

Підприємство продовжує впроваджувати в дію "Програму енергозбереження" шляхом 

встановлення світлодіодних освітлювальних приладів в місцях загального користування 

житлових будинків. 

За 2019 рік в 16 житлових будинках в місцях загального користування встановлено 1 678 

світлодіодних світильників, що дало змогу заощадити споживання електроенергії в середньому 

до 13 %, що в порівнянні з 2018 роком становить 358 тис. кВт* год. 

Також, встановлено 85 фото-реле для керування освітленням в місцях загального 

користування у 49 житлових будинках. 

Як зазначалося вище, підприємство обслуговує 534 житлових будинки та 21 будівля 

первинного обслуговування, 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. проводяться заходи щодо підвищення рівня благоустрою, утримання територій в 

належному санітарному та технічному стані. 
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Виконано робіт за 2019 рік, тис. грн. 
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Станом на сьогодні працює 509 робітників з комплексного прибирання та утримання 

будинків з прилеглими територіями, хоча згідно штатного розкладу повинно бути 834,5 

робітників, не вистачає 325,5 осіб, що становить 39 % від норми. 

 

 

Укомплектованість працівників КП «Керуюча компанія» 

 

 

Назва  

Штатна 

чисельність

,од  

Фактична 

чисельніс

ть, од 

Відсоток 

укомплектован

ості, % 

Штатна 

чисельніс

ть, од 

Фактична 

чисельніс

ть, од 

Відсоток 

укомплектован

ості, % 

2018 рік 2019 рік 

Всього 1 658,5 1 053 63 1 374 951 69 

РКПТ 1 072 605 56 834,5 509 61 

АУП 207 189 91 199 177 89 

Робітники 

ремонтних 

дільниць 

359,5 249 69 329 257  

78 

Прибиральн

ики 

службових 

приміщень 

 

20 

 

10 

 

50 

 

11,5 

 

8 

 

70 

 

 
 

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 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 2019 рік вивезено 

великогабаритного сміття в обсязі  53 289,85 куб. м. (за 2018 рік – 61 452 куб. м.). 

Також працівниками ЖЕД 301–319 приділяється велика увага санітарно - технічному 

стану дитячих майданчиків. Щороку проводиться ремонт та фарбування елементів дитячих 

майданчиків. В 2019 році відремонтовано та пофарбовано 353 майданчики (в 2018 році - 267 

майданчиків). Також, в 2019 році завезено 1100 тон піску на дитячі майданчики (в 2018році – 

850 тон). 

Для поліпшення стану газонів на прибудинкові території житлових будинків завозиться 

рослинний ґрунт. В 2019 році завезено 600 тон (в 2018 році – 750 тон). 

 

Проходження опалювального періоду 2019-2020 року 

 

Опалювальний сезон 2019/2020 року проходить без особливих ускладнень, аварій та 

відключень завдяки значним обсягам робіт, виконаних під час підготовки до зими на об'єктах 

житлово-комунального господарства, а також своєчасної та якісної взаємодії з 
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теплопостачальною організацією на початку, під час проходження та завершення 

опалювального періоду.  

Протягом опалювального періоду була забезпечена стабільна робота систем тепло-, 

водопостачання і водовідведення.  

З метою попередження та оперативної локалізації можливих аварій на об’єктах 

життєзабезпечення населення впродовж опалювального періоду діяла оперативно-

диспетчерська служба.  

До Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації надійшло 702 скарги від 

мешканців на незадовільний температурний режим за опалювальний сезон 2019/2020 

(переважна кількість звернень зумовлена підвищеною температурою в квартирах, у звʼязку з 

аномально теплим зимовим періодом). За попередній опалювальній період - 170.  

 

Програма реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного 

переоснащення спільного майна в багатоповерхових будинках 

     З метою забезпечення комфортних умов проживання киян, міська влада запровадила 

унікальний, вигідний механізм співфінансування реконструкції, реставрації, проведення 

капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних 

будинках міста Києва, а саме:  

      - підтримка термомодернізації житлових будівель, де Державне агентство з 

енергоефективності відшкодовує частину суми кредитів, залучених на придбання 

енергоефективних обладнання та матеріалів (Постанова Кабінету Міністрів України № 1056 від 

17.10.2011 року);  

      -  КМДА відшкодовує 30% основної суми кредиту на придбання обладнання, 

матеріалів та виконання робіт для впровадження енергоефективних заходів (Рішення Київської 

міської ради № 565/565 від 07.07.2016 року);  

      - конкурс 70/30 проектів з реалізації енергоефективних заходів у будинках ОСББ та 

ЖБК міста Києва (Рішення Київської міської ради 865/865 від 26.12.2014 року); 

      - міська програма співфінансування проведення капітальних ремонтів 70/30 для всіх 

багатоквартирних будинків міста Києва (Рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 № 

780/1784).   

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОКРАЩЕННЯ 

ЖИТЛОВИХ УМОВ І ПЕРЕБУВАЮТЬ 

НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ 

1. На квартирному обліку в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації 

станом на 01.01.2020 перебувають 6139 родин та одиноких громадян, а саме: 

позачерговиків    –        830 

першочерговиків –      2369  

в загальній черзі  –      2940 

2. Протягом 2019 року Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією 

було надано 27 квартир громадянам,  які перебувають на квартирному обліку в Деснянському 

районі міста Києва, а саме: 

 

Категорії обліку: 
Кількість 

квартир 

- діти-сироти,  діти, позбавлені батьківського піклування 2 

- постраждалі в зв’язку з аварією на ЧАЕС, 1 кат. 3 

- сім’ї, які мають п’ятьох і більше дітей, та у разі народження у однієї 

жінки одночасно трьох і більше дітей 

1 

- учасники бойових дій, залучені до АТО 21 

Всього:  27 
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3. Підприємствами, установами та організаціями Деснянського району, працівники яких 

мають право на отримання службових жилих приміщень, було надано  4 службові  квартири.  

  4. За звітній період видано 15 ордерів мешканцям колишніх гуртожитків та гуртожитків 

(п. 28 додатку № 1 до розпорядження  № 258 від 24 березня 2015 року).  

5. Протягом  2019 року було подано 210 заяв від  сімей та одиноких громадян для 

зарахування їх на облік для поліпшення житлових умов  та   внесено зміни у 242 справи квар-

тирного обліку, знято з квартирного обліку 220 родин,  4 родини поновлено на квартирному 

обліку. 

6. Видано 1349 довідок про перебування громадян на квартирному обліку в 

Деснянському районі міста Києва. 

7.  Опрацьовано 498 звернень громадян з питань квартирного обліку. 

8.  Опрацьовано 763 запити від підприємств, установ та організацій міста Києва з 

житлових питань. 

 9.  Надано відповіді на 92 інформаційних запити. 

10. Підготовлено та проведено 18 засідань районної громадської комісії з житлових 

питань при Деснянській РДА. 

11. Підготовлено та проведено 3 засідання наглядової ради з питань розподілу і 

утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій 

Деснянської РДА. 

12. Підготовлено (зареєстровано) 66 розпоряджень щодо житлових питань. 

 

 

ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ ВІДПОВІДНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 

ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ВІДНЕСЕНОГО ДО 

СФЕРИ УПРАВЛІННЯ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ВІЛЬНИХ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ В 

ОРЕНДУ ТА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ЗА ОРЕНДУ ДО БЮДЖЕТУ 

 

 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.  

2

33,3 тис.кв.м

(54%)

В оренді: 

28,2 тис.кв.м 

(46%)

КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду 

Деснянського району м. Києва»  

На балансі: 61,5 тис. кв.м

41,93 

тис.кв.м 

(65%)

В оренді: 

22,6 

тис.кв.м 

(35%)

Сфера охорони здоров’я

на балансі: 64,53 тис.кв.м

556,9 

тис.кв.м 

(95%)

В оренді: 

29,60 тис. 

кв.м (5%)

Управління освіти 

(в т.ч. ЗНЗ, ДНЗ) 

на балансі: 586,50 тис.кв.м

Нежитлові приміщення в розрізі по балансоутримувачах, 

тис. кв. м

7,5 тис.кв.м

(58%)

В оренді: 
5,38 тис.кв.м

(42%)

КП «Ватутінськінвестбуд», 

на балансі: 12,89 тис. кв.м

 
 

 

Нежитловий фонд  
 на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Деснянського району м. Києва» перебуває 61,5 тис. кв. м, в т.ч. 28,2 тис. кв.м здається в орендне 

користування, що складає 46 % від загальної площі, що перебуває на балансі підприємства;  
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 на балансі КП «Ватутінськінвестбуд» перебуває 12,89 тис. кв.м, в т.ч. 5,38 

тис.кв.м здається в орендне користування, що складає 42 % від загальної площі, що перебуває 

на балансі підприємства;  

 на балансі КП  «Автотранспортник» перебуває 16 підземних гаражів, загальною 

площею 13,58 тис. кв.м, в орендне користування не передано. 

           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. 22,60 тис. кв.м здається в орендне користування, що складає 35 % від 

загальної площі, що перебуває на балансі установ;  

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

586,50 тис. кв.м, в т.ч. 29,60 тис. кв.м здається в орендне користування;  

 на балансі Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Деснянської РДА перебуває 4330,5 кв.м, в т.ч. 48,40 кв.м здається в орендне користування.  

 

3

Нежитлові приміщення, що передано в оренду в розрізі по балансоутримувачах, 

в порівнянні 2019 – 2018 роки (тис. кв. м)

КП «Керуюча 

компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 

Деснянського району 

м. Києва»

КП «Ватутінськ-

інвестбуд»

Сфера охорони 

здоров’я

Управління освіти 

Деснянської РДА         

(в т.ч. ДНЗ, ЗНЗ)

2019 28,2 5,38 22,6 29,6

2018 27,6 6,63 23,81 18
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тис.кв.м
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тис.кв.м
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 З метою забезпечення ефективного використання нерухомого майна 

територіальної громади міста Києва, створення нових робочих місць, розвитку підприємництва, 

нежитлові приміщення передаються в орендне користування.   

 Договори оренди в розрізі по балансоутримувачах в порівнянні 2019-2018 рр.: 
 У КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського 

району м. Києва» у 2019 році збільшилась кількість договорів оренди до 284. ( у 2018 році було 

277 договорів). 

 У КП «Ватутінськінвестбуд» у 2019 році 36 договорів (у 2018 році було 3).  

 У закладах сфери охорони здоров’я Деснянського району у 2019 році збільшилась 

кількість договорів оренди до 86 ( у 2018 році було 83 договори). 

 В Управлінні освіти Деснянської РДА (в т.ч. ДНЗ, ЗНЗ) у 2019 році збільшилась 

кількість договорів оренди до 127 ( у 2018 було 107 договорів). 

 
4

Договори оренди в розрізі по балансоутримувачах

в порівнянні 2019-2018 рр.

КП "Керуюча 

компанія"

КП "Ватутінськ-

інвестбуд"

Сфера охорони 

здоров`я
Заклади освіти

2019 284 36 86 127

2018 277 37 83 107

284

36

86

127

277

37

83

107

0

50

100

150

200

250

300

2019 2018

 



35 
 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.  

 

5

НАДХОДЖЕННЯ  ВІД  ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВИХ  ПРИМІЩЕНЬ 

ЗА  2019 РІК ПОРІВНЯНО З 2018 РОКОМ 

(ТИС. ГРН.)  ПО БАЛАНСОУТРИМУВАЧАМ

КП «Керуюча  

компанія….»

КП 

«Ватутінськ-

інвестбуд»

Управління  

освіти (в т.ч. 

ДНЗ, ЗНЗ)

Сфера охорони 

здоров`я

Управління  

культури, 

туризму 

2019 рік 11735,51 10574,39 2076,3 3612,2 28,72

2018 рік 10373,07 8168,11 1863,3 2704,3 28,02
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 У 2019 році за орендне користування нежитловими приміщеннями майна 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, від орендарів балансоутримувачами 

отримано 28 027,12 тис. грн орендної плати. Заборгованість зменшилась у порівнянні з 

початком року за результатами проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення боргів 

та списання боргів.   

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

Мережа закладів освіти району 

 

В Деснянському районі функціонує 138 закладів освіти. З них: 

 Комунальної форми власності: 

 66 закладів дошкільної освіти; 

 9 навчально-виховних комплексів; 

 44 заклади загальної середньої освіти; 

 4 заклади позашкільної освіти; 

 Приватної форми власності: 

 8 закладів дошкільної освіти; 

 7 закладів загальної середньої освіти; 

 

Дошкільна освіта 

Станом на кінець 2019 року  в закладах дошкільної освіти та навчально-виховних 

комплексах виховувалось та навчалось 15 012 вихованців. Освітній процес в закладах 

забезпечували 1680 педагогічних працівників та понад 9 тис. працівників інших категорій. 
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В 2019 році в закладах дошкільної освіти відновлено роботу  6 груп  (100 місць). 

 В 2019 році всі заклади дошкільної освіти обладнані  засобами пожежного 

оповіщення. 

 

Для забезпечення реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами у 

Деснянському районі функціонує мережа спеціальних закладів дошкільної освіти та груп, 

інклюзивних груп.  

Так, у 2019 році:  

- у 8-ми закладах дошкільної освіти в 10-ти інклюзивних групах виховується 18 

дітей з особливими освітніми потребами; 

- у 4-х  спеціальних закладах дошкільної освіти виховується 513 дітей  з різними 

нозологіями; 

- у 10 закладах дошкільної освіти функціонують 35 спеціальних груп, в яких 

виховується 498 дітей; 

 

 
Загальна середня освіта 

 

На кінець 2019 року в закладах загальної середньої освіти навчалися 37 303 учні. 
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 У 2019 році до 1-х класів було  зараховано 4060 дітей. 

 

 
 

З кожним роком у районі зростає контингент дітей з особливими освітніми потребами. З 

метою забезпечення їх права на якісну освіту, у закладах загальної середньої освіти  

функціонували 43 спеціальних класів, в яких навчалися 442 учні, та 48 інклюзивних класів, в 

яких навчалися  

89 дітей з особливими освітніми потребами.  

 

 
 

Організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти за результатами 

конкурсного відбору на договірних засадах у 2019 року здійснювали КП «Зеніт» у 45-ти ЗЗСО 

та ТОВ «Понтем.УА» в 1-у ЗЗСО. 
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Безкоштовним харчуванням з одноразовим режимом забезпечувалися: 

учнів 1-4 класів – 15 970; 

учнів 5-11 класів – 1 293, з них: 

діти-сироти та  діти, позбавлених батьківського піклування - 151;  

діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних 

класах - 180;  

учні із числа дітей-інвалідів - 331;  

учні із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 52;  

учні із числа дітей учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано посвідчення 

бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного 

суверенітету на сході України, та дітей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

операції; учнів із числа дітей киян – Героїв Небесної Сотні - 579. 

Починаючи з  2018-2019 н.р. Управлінням освіти спільно з КП «Зеніт» запроваджено у 4-

х ЗЗСО №№ 23, 119, 264, 307 пілотний проект «Мультипрофільне харчування», який поєднує 

класичну форму шкільного сніданку з оновленим більш сучасним меню, що дає можливість 

дітям спробувати різні страви або обрати з кількох запропонованих страву на особистий смак.  

З 1 вересня 2019 року розпочали реалізацію цього проекту ще в 4-х закладах загальної 

середньої освіти Деснянського району:  №№ 189, 212, 238, 250. Слід зазначити, що переймаючи 

досвід шкіл, які вже в проекті,  у 6-и ЗЗСО №№ 249, 306 та НВК № 293, гімназія № 283, 292 та 

294 також запровадили такий підхід до організації харчування. Таким чином станом на 

14.02.2020 в 14-и закладах освіти використовується технологія «food comfort». 

У березні 2020 р. приєднаються до проекту 5 ЗЗСО №№ 247, 251, 263, 300, 301. До кінця 

2020 року плануємо  долучити усі заклади загальної середньої освіти Деснянського району.  

 

Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти «Нова 

українська школа». 

На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти та 

впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти «Нова українська школа» у 

2019 році передбачено видатки для 48 закладів загальної середньої освіти в загальній сумі  

30 986,4 тис. грн. 

2017 рік 1 069,7 тис. грн. 

2018 рік 25 135,0 тис. грн. 

2019 рік 30 986,4 тис. грн. 

 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» було 

передбачено видатки в сумі 6 475,5 тис. грн (касові видатки – 6 475,5 тис. грн), в тому числі 

на: 

- закупівлю комп’ютерного обладнання та відповідного мультимедійного контенту 

для початкових класів на суму 2 199,1 тис. грн (касові видатки – 2 199,1 тис. грн); 

- закупівлю сучасних меблів для початкових класів на суму 2 622,5 тис. грн (касові 

видатки – 2 622,5 тис. грн); 

- закупівлю дидактичних матеріалів для початкових класів на суму               1 653,9 

тис. грн (касові видатки 1 653,9 тис. грн). 

За рахунок місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» було передбачено видатки в сумі 24 510,9 тис. грн 

(касові видатки – 24 510,1 тис. грн), в тому числі на: 

- закупівлю комп’ютерного обладнання та відповідного мультимедійного контенту 

для початкових класів на суму 1 343,1 тис. грн (касові видатки – 1 342,3 тис. грн); 

- закупівлю сучасних меблів для початкових класів на суму 10 356,4 тис. грн 

(касові видатки – 10 356,4 тис. грн); 

- закупівлю дидактичних матеріалів для початкових класів на суму                         

2 557,2 тис. грн (касові видатки – 2 557,2 тис. грн); 
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- поточні ремонти класних приміщень перших класів на суму 10 254,2 тис. грн. 

 Забезпечення 

обладнанням та 

комп’ютерною 

технікою для 1-х 

класів  

Придбання 

дидактичних 

матеріалів та 

малоцінного 

обладнання для 1-х 

класів  

Закупівля 

сучасних меблів 

для початкових 

класів НУШ 

Проведення 

поточного 

ремонту класних 

приміщень 

перших класів  

Субвенція 

Державного 

бюджету 

2 199,1 тис. грн. 1 653,9 тис. грн. 2 622,5 тис. грн.  

Місцевий 

бюджет 
1 343,1 тис. грн. 2 557,2 тис. грн. 10 356,4 тис 

грн. 

10 254,2 тис. грн. 

 

 

 
 

Придбання обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів 

На оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для 

кабінетів природничо-математичних предметів було передбачено видатки спеціального фонду 

бюджету (бюджету розвитку) на придбання обладнання (КЕКВ 3110) в загальній сумі 1 097,3 

тис. грн, в тому числі за рахунок видатків місцевого бюджету (бюджету розвитку) в сумі 329,2 

тис. грн (касові видатки – 329,2 тис. грн) та за рахунок видатків державного бюджету (резерв 

освітньої субвенції) в сумі 768,1 тис.грн (касові видатки – 768,1 тис. грн). 

 

Придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат 

На оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти, де діють 

інклюзивні та/або спеціальні класи, було передбачено видатки спеціального фонду бюджету 

(бюджету розвитку) на придбання обладнання (КЕКВ 3110) в загальній сумі 1 864,8 тис. грн, за 

рахунок видатків освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (касові 

видатки – 1 864,8  тис. грн). 

 

Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з 

особливими освітніми потребами 
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За рахунок видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами було передбачено видатки в 

загальній сумі 6 197,3 тис. грн, (касові видатки – 6 185,8 тис. грн), в тому числі на: 

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу 

опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають 

освіту в: 

інклюзивних групах закладів дошкільної освіти – 162,6 тис. грн (касові видатки – 159,0 

тис. грн); 

в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти – 5 754,7 тис. 

грн (касові видатки – 5 750,7 тис. грн); 

оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів для надання психолого-педагогічних 

і корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами (придбання 

методичного, навчального та програмного забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання – 

280,0 тис. грн (касові видатки – 276,1 тис. грн.). 

 

Придбання персональних комп’ютерів 

На придбання персональних комп’ютерів для закладів освіти було передбачено видатки 

спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) на придбання обладнання (КЕКВ 3110) в 

загальній сумі 4 241,4 тис. грн (касові видатки – 4 238,9 тис. грн), в тому числі: за рахунок 

видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти 2 969,0 тис. грн (касові видатки – 2 967,4 тис. грн) та 

за рахунок видатків місцевого бюджету (бюджету розвитку) – 1 272,4 тис. грн (касові видатки 

– 1 271,5 тис. грн). 

Мультипрофільне харчування 

Починаючи з  2018-2019 н. р. Управлінням освіти спільно з КП «Зеніт» в закладах загальної 

середньої освіти  району запроваджується проект «Мультипрофільне харчування», який 

поєднує класичну форму шкільного сніданку з оновленим більш сучасним меню, що дає 

можливість дітям спробувати різні страви або обрати з кількох запропонованих страву на 

особистий смак.  

Станом на 05.03.2020 в 18-ти закладах загальної середньої освіти району  

(ЗЗСО №№ 23, 119, 264, 307, 189, 212, 238, 250, 249, 306, НВК № 293, гімназія № 283, 292, 294, 

247, 251, 263, 301) запроваджений  вищезазначений проєкт.  

 

Національно-патріотичне виховання 

З метою вшанування героїв боротьби українського народу за незалежність і 

територіальну цілісність України, у 2019 році розпочато реалізацію проєкта «І вічно житиму в 

Тобі, Відвічна Україно». У проєкті взяли участь  більше 1100 учнів закладів загальної середньої 

освіти.  

У закладах освіти району значна увага приділяється військово-патріотичній грі 

«Сокіл»(«Джура»), основною метою якої  є військово-патріотичне та духовне виховання 

учнівської молоді на ідеях козацького лицарства та козацьких традицій.   

У 2019 році у районному етапі гри «Сокіл»(«Джура»)   взяли участь рої юних джур 44 

закладів освіти району.  Переможцем  І (районного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької гри 

«Сокіл» («Джура») – 2019: «Деснянська Січ» став рій «Патріоти» спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №307 з поглибленим вивченням природничих наук, який посів І місце у міському 

етапі та успішно представив місто Київ на фінальних змаганнях гри «Джура – 2019: Самарська 

Січ». 

Проблемні питання 

• Будівництво 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;  

• Кадрове забезпечення закладів освіти (вчителі, вихователі, помічники 

вихователів).  
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• Відновлення роботи закладу  дошкільної освіти № 618  

(вул. Каштанова, 6);  

• Відновлення роботи роботи закладу дошкільної освіти № 782 (вул. Сабурова, 

16а);  

• Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти району (здійснення 

капітальних ремонтів, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, 

оргтехніки, меблів тощо).  

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ, КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

 

ГАЛУЗЬ «КУЛЬТУРА» 

Для забезпечення широкого доступу до культурних надбань  збережено існуючу мережу 

культурно-мистецьких закладів, забезпечено цінову доступність їхніх послуг, проводяться 

заходи для зміцнення їхньої матеріально-технічної бази, заклади модернізуються відповідно до 

потреб часу. Мережа закладів культури району: 

- 3 школи естетичного виховання (1597 учнів); 

- 2 Освітньо-культурних центри «Дивосвіт» та «Гармонія»;  

- 1 Будинок культури (15 тис. відвідувачів); 

- 8 публічних бібліотек (41 тис. користувачів)  

Проте, мережа закладів культури найменша серед районів міста Києва. Район потребує 

побудови драматичного театру, художньої школи та школи мистецтв на Лісовому масиві, 

розширення мережі бібліотек у районі, а також приміщення для функціонування центрів 

естетичного виховання. У районі також відсутня сценічна площадка. 

Вихованці та  творчі колективи шкіл та центрів естетичного виховання є постійними 

учасники районних заходів, призери та лауреати міських, міжнародних фестивалів та конкурсів. 

Більше 1500 нагород отримали учні у Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах.  

Культурні потреби мешканців с. Троєщини задовольняє Будинок культури, родзинкою 

якого є історичні театри «Камелот» та «Святогор», які в цьому році підтвердили звання 

«Народний».  

У рамках міського проєкту «Сучасний бібліотечних просторів» на базі бібліотеки №115 

здійснено капітальний ремонт, придбано сучасні меблі та обладнання, BiblioHub працює в 

тестовому режимі 

При Центральній бібліотеці ім. П.Загребельного функціонує   Муніципальна Галерея 

мистецтв, в якій проходять різнопланові виставки та експозиції, які можуть задовольнити 

культурні потреби самих вимогливих громадян.  

У жовтні 2019 р. за сприяння Міністерства культури Данії та Міністерства закордонних 

справ Данії, відбувся  міжнародний семінар під гаслом "Змінитись або померти". Більш ніж 90 

учасників-бібліотекарів з усіх куточків України отримали чудову нагоду поспілкуватися з 

провідними європейськими експертами бібліотечної справи з Данії та Польщі. 

Публічними бібліотеками Централізованої бібліотечної системи району протягом 

звітного періоду обслуговано 48 тис. користувачів, кількість книговидачі по системі становить 

444 548 примірників.  

Публічними бібліотеками постійно проводяться засідання клубів та гуртків, тематичні 

книжкові виставка, творчі зустрічі з письменниками.   

Здійснюються заходи для забезпечення поповнення бібліотечних фондів художніми, 

науково-популярними, мистецькими виданнями українською мовою та мовами національних 

меншин, розширення застосування новітніх інформаційних технологій у бібліотечній мережі.  

Невід’ємною частиною роботи Управління є проведення районних культурно-

мистецьких районних заходів.   
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За звітній період Управлінням спільно з закладами культури проведено близько 3568 

заходів з відзначення державних свят, пам’ятних історичних дат та ювілеїв видатних діячів, 

проведено фестивалі та конкурси, виставки, зустрічі з письменниками.  

Вперше в цьому році було проведено Фестиваль вуличного мистецтва,  який стане 

щорічним та  заплановано проведення щороку в травні місяці.  

 

ГАЛУЗЬ «МОЛОДЬ ТА СПОРТ» 

Діяльність Управління у справах молоді та спорту Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації (далі – Управління) спрямовавна на реалізацію державної молодіжної 

політики, а також політики з популяризації та розвитку фізичної культури та спорту, яка 

здійснювалась відповідно до чинного законодавства України, затверджених планів роботи, 

доручень Київської міської державної адміністрації та Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Управлінню підпорядковані наступні установи: 

- Центр навчання плаванню Деснянського району;  

- Деснянський районний у місті Києві Центр фізичного здоров'я населення «Спорт 

для всіх» ( далі - ДЦФЗН «Спорт для всіх»). 

 

Розвиток спорту. 

Управління впродовж 2019 року забезпечувалось виконання Плану основних спортивно-

масових та молодіжних заходів на 2019 рік, а саме: проведено 130 районних спортивних заходів 

в яких брали участь понад 3800 (2018 – 2100) тис. учасників.   

Серед найбільш масштабних заходів проведено: Відкритий чемпіонат Деснянського 

району з художньої гімнастики «Золота мрія – 2018», турнір з класичного волейболу «Кубок 

Терещука», змагання з плавання «Золота рибка», відкриті показові виступи юних спортсменів 

«Веселий дельфін», Спартакіади учнівської молоді Деснянського району, проведено 

фізкультурно-оздоровчі заходи до Дня Києва, Дня Європи та Дня молоді. 

З початку  2019 року Управлінням присвоєно 361 (2018 – 170) спортивних розрядів ІІ та 

ІІІ категорії. 

 

 
 

Деснянський районний у місті Києві Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для 

всіх». 

До складу ДЦФЗН «Спорт для всіх» входять 20 спортивних клубів та 

багатофункціональний спортивний комплекс: 

1. «Атлетизм» (вул. Бальзака, 12, бодібілдінг, тренажерний зал) 

2. «Браво» (вул. Радунська, 18, спортивні танці, акробатика)   

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

4.  «Гонг» (вул. Бальзака, 40/20, бокс, кікбоксинг, боротьба) 

5. «Зміна» (пр. Маяковського, 93Є, хортинг) 

6. «Надія» (вул. С. Лифаря, ЗА, тайський бокс, тренажерний зал) 

7. «Прометей» (вул. Ніколаєва, 7, боротьба) 

8. «Шахи» (вул. Закревського, 29А, шахи)  

9. «Ракетка» (вул. Закревського, 3, настільний теніс) 

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

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

12.  «Ніка» (вул. Закревського,9 , бокс, кікбоксинг) 

13.  «Центр східних видів єдиноборств» (вул. С. Лифаря, 20, самбо, таеквон-до)  
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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; 

18. «Кінолог» (вул. Драйзера, 2-Б) – кінологічний клуб; 

19. «Переможець» (просп. В. Маяковського, 26А) – греко-римська боротьба; 

20. «Футбольний клуб «Лісовий» (просп. Лісовий, 23А) – футбол. 

 

Протягом 2019 року у Деснянському районному Центрі фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» проведено 65 (2018 – 28) заходів,  спортивні клуби відвідували понад 3000 

(2018 – 1255) осіб. 

 
 

Центр навчання плаванню Деснянського району м. Києва. 

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.  

Продовж 2019 року, Центр відвідували  – 1950 (2018 –1877) осіб.  

 

 
 

Молодіжна політика 

По галузі «Молодіжна політика», згідно затвердженого плану-заходів роботи на 2019 рік, 

Управлінням забезпечено 100 % виконання заходів, зокрема проведено та організовано 

загальнорайонні «День молоді» та «День студента», які відвідали 1600 учасників.  

Також в рамках розвитку неформальних форм роботи з молоддю, проведено курс 

семінарів та тренінгів «Школа молодого лідера» які відвідували понад 50 осіб. Забезпечено 

участь активної молоді району в проєктах Управління та Київського молодіжного центру  

Впродовж звітнього періоду підготовлено та подано до Київської міської державної 

адміністрації документи 11 кандидатам на відзначення талановитої молоді району для 

отримання державних премій, грантів, відзнак та нагород за внесок молоді у розвиток місцевого 

самоврядування та у розбудові України. 

ІV. Оздоровлення пільгових категорій дітей. 

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

оздоровлення та відпочинок дітей», «Про позашкільну освіту», міських цільових програм, 
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Управлінням було здійснено організаційні заходи щодо направлення у 2019 році на 

оздоровлення та відпочинок  440 дітей  пільгових категорій Деснянського району міста Києва  

Період 

Кількість дітей, 

бажаючих 

оздоровитися/ 

відпочити 

Кількість дітей, 

направлених на 

оздоровлення/ 

відпочинок 

Охоплено 

оздоровленням/ 

відпочинком 

2018 рік 793 561 71% 

2019 рік 748 440 59% 

 

Виконання плану оздоровчої кампанії 2019 року, з урахуванням квоти, наданої 

Департаментом молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Період 

відпочинку 
Квота Факт Відсоток виконання 

Літо 369 410 111% 

Осінь 15 15 100% 

Зима 9 15 211% 

ВСЬОГО 393 440 113% 

 

Відсоток забезпечення путівками в розрізі пільгових категорій дітей впродовж 

оздоровчої кампанії 2019 року, з урахуванням квоти наданої Департаментом молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації 

 

Пільгова категорія дитини Кількість 

бажаючих 

оздоровитися

/відпочити 

Кількість 

направлених 

на 

оздоровлення/

відпочинок 

% забезпечення 

оздоровленням/відпочи

нком 

Багатодітна родина 511 300 59% 

Відмінник навчання, 

обдарована дитина 61 24 39% 

ВПО 19 8 42% 

Диспансерний облік 23 12 52% 

Дитина загиблого в АТО, при 

виконанні службових 

обов’язків 3 1 33% 

Дитина УБД 63 34 54% 

Дитина-інвалід 18 15 83% 

Дитина-сирота, ПБП 35 22 63% 

Малозабезпечена родина 15 9 60% 

Всього 748 440   

Заклади відпочинку та оздоровлення, до яких були направлені діти пільгових 

категорій району  

Назва закладу оздоровлення/відпочинку 
Кількість 

направлених дітей 

«Соколятко» (Артек-Прикарпаття) (Львівська область) 22 

ДЗОВ «Патрія» (Одеська область) 48 

ДЗОВ «Факел» (Запорізька область) 13 

ДЗСТ «Карпатські зорі» (Івано-Франківська область) 67 

ДОТ «Зачарована Долина» (Закарпатська область) 25 

ДОТ «Северянін» (Запорізька область) 44 
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ДП «УДЦ «Молода гвардія» (Одеська область) 2 

ПДЗОВ «Зміна» (Київська область) 104 

КОЦ «Пролісок» (Київська область) 100 

Всього 440 

 

Перспективи реалізації молодіжної і спортивної політики на території 

Деснянського району м. Києва у 2020 році 

З метою популяризації спорту та здорового способу життя, а також підвищення 

культурного, духовного, патріотичного та креативного розвитку молоді району Управлінням 

молоді та спорту заплановано збільшення кількості відвідувачів спортивних клубів 

комунальної форми власності, збільшення кількості проведених заходів та активізація 

неформальних форм роботи з молоддю. 

 

ГАЛУЗЬ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» 

На території Деснянського району функціонує 5 закладів охорони здоров’я нового типу – 

комунальні некомерційні підприємства -  4 Центри первинної медико-санітарної допомоги 

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

 
 

В структурі центрів первинної медико-санітарної допомоги 32 лікарські амбулаторії, з 

них 7 відокремлених.  

 
 

Продовжується запровадження медичної реформи, 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.  

 Станом на 01.01.2020 обрали свого лікаря та підписали з ним декларацію 266452 

особи, що складає 71,15 % від загальної кількості населення району. По кількості підписаних 

декларацій Деснянський район стабільно займає 2 місце по місту Києву. 
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Продовжується реалізація Урядової  програми «Доступні ліки».  

З 01.04.2019 запрацювала нова система видачі ліків за електронними рецептами. 

НСЗУ забезпечено повернення коштів аптечним закладам, які заключили з нею договір і 

отримали право працювати в програмі «Доступні ліки». 

Нова система фінансування дозволяє пацієнту отримати ліки в любій аптеці, з якою 

підписаний договір, незалежно від того де він проживає. З початку поточного року лікарями 

медичних закладів Деснянського району міста Києва виписано 60455 рецептів на 

відшкодування вартості лікарських засобів 31658 хворим, що страждають на серцево-судинні 

захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму.  

Забезпечено реалізацію глобальної ініціативи стратегії Fast-Trask Cities у м. Києві 

(90х90х90) з покращення надання медичних послуг у сфері    ВІЛ /СНІДу.  Станом на 

01.01.2020 протестовані за допомогою швидких тестів 6123 особи, виявлено антитіла у 67 

випадках. По результативності тестування населення на ВІЛ-інфекцію методом 

імуноферментного  аналізу швидкими тестами  Деснянська районна в місті Києві державна 

адміністрація при оцінюванні її діяльності другий рік поспіль займає перше місце. 

За ініціативи Київського міського голови В. Кличка продовжується реалізація проєкту 

«Лікар у Вашому домі». На території Деснянського району у громадських місцях, а саме - в 

парках, скверах, біля торгово-розважальних центрів, аптек, ринків розміщено стаціонарні 

пункти (палатки) прийому медичними працівниками підпорядкованих закладів охорони 

здоров’я мешканців та гостей Деснянського району. У зручному форматі забезпечено надання 

населенню консультацій, проведення тестів на визначення індексу здоров’я, експрес – 

діагностування початкової стадії захворювань серцево-судинної системи, цукрового діабету. З 

початку впровадження проекту послугами пересувних стаціонарних пунктів скористалося 

понад 7812 мешканців району. Мультидисциплінарними бригадами з початку реалізації 

проекту оглянуто вдома 657 немобільних хворих. 

З метою економії бюджетних коштів та раціонального використання кадрового 

потенціалу здійснено оптимізацію лабораторної служби КНП «Консультативно-діагностичний 

центр» Деснянського району м. Києва.  

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. 

02.01.2020 після капітального ремонту, який проводився протягом 2017-2019 років, 

введено в експлуатацію амбулаторію загальної практики-сімейної медицини в с. Троєщина. 

Виконано ремонтних робіт на загальну суму 2 412 649, 40 грн. ( 2017 рік – 1 244 199,78 – 

розпорядник коштів Деснянська РДА; 2018 рік – 196 180,53 – кошти КМУ, розпорядник 

Департамент охорони здоров’я; 2019 рік – 972 269, 09, розпорядник Департамент охорони 

здоров’я). 
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Протягом 2019 року за рахунок коштів бюджету розвитку проводилися ремонтні роботи 

першого поверху в КНП ЦПМСД № 3, вхідної групи філії    № 2 КНП ЦПМСД № 4 на  загальну 

суму 1 478 863,20 грн. 

За кошти із власних надходжень здійснювалися косметичні ремонти кабінетів в закладах 

охорони здоров’я, закуповувалися меблі, комп’ютерна техніка. 

В КНП «Консультативно-діагностичний за кошти місцевого бюджету придбано 

обладнання на загальну суму 5 727 602.00 (система цифрової мамографії та цифровий пристрій 

автоматичного друку мамографічних знімків вартістю 1 554.000.00 грн., система 

рентгенографічна UNIVERSAL X URS на суму 4. 170.004.00 грн., два плоскопанельних 

детектора рентгенологічного випромінювання на суму 3.598.000.00 грн.).  

 
 

За кошти підприємства придбано обладнання для фізіотерапевтичного лікування, 

лабораторної діагностики, комп’ютерна техніка на загальну суму 6 077866.00 грн. 

 

Перспектива розвитку закладів охорони здоров’я  

Деснянського району на 2020 рік:  
1. Впровадження з 01.04.2020 ІІ етапу медичної реформи-реформування вторинної 

(спеціалізованої) ланки надання медичної допомоги за Програмою медичних гарантій. 

2. Подальше удосконалення якості надання первинної медичної допомоги. 

Впровадження системи оцінки якості та стандартизації  надання медичної допомоги. 

3.    Забезпечення безперервності та наступності у наданні первинної та вторинної 

медичної допомоги. 

4. Подальше впровадження електронної медицини в практичну діяльність медичних 

працівників.   

5. Покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я, віднесених до 

сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

 

В організації діяльності Управління праці та соціального захисту населення Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації (надалі - Управління) у 2019 році визначено 

пріоритетні напрями спрямовані на реалізацію державної політики у сфері соціального захисту 

населення  та підвищення якості надання послуг населенню району,  а саме: 

 

Соціально-трудові  відносини 

З метою повернення мінімальній заробітній платі функції державної гарантії  в  оплаті  

праці людей з невисоким рівнем доходів,  відповідно до Закону України «Про державний 

бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-IX, з 01 січня 2019 року встановлено розмір 

мінімальної заробітної плати  4173 грн.   

Відповідно до  статті 7 Закону України «Про Держаний бюджет України на 2020 рік» з 

01 січня 2020 року встановлено розмір мінімальної заробітної плати  4723 грн.   
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Згідно з даними Головного управління статистики у м. Києві  середньомісячна 

номінальна заробітна плата штатного працівника                     в Деснянському районі (за ІIІ 

квартал 2019 року) складала 11 243 грн, та зросла порівняно з відповідним періодом 2018 року 

на 22%.    За результатами виконання згаданого показника Деснянський район посів      ІV 

місце серед районів міста Києва за темпом зросту. 

 

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 

за січень - грудень 2019 посів загальне рейтингове   1-9 місце. Зниження динаміки виконання 

показників у порівнянні з відповідним періодом  2018  року відсутнє. 

Згідно з даними Головного управління статистики у м. Києві станом   на 01.12.2019 року 

в районі має місце заборгованість з виплати заробітної плати на підприємстві  до якого 

порушено провадження у справі   про банкрутство ПрАТ «Бліц - Інформ» в сумі 943,80 тис. 

грн. На сьогодні Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація немає                       

важелів впливу щодо погашення боргів на вищезазначеному підприємстві.          

Погашення заборгованості із виплати заробітної плати на     ПрАТ «Бліц - Інформ» буде 

здійснено відповідно до судового рішення.                 

  У порівнянні з початком поточного року заборгованість в районі зменшено на  2455,3 

тис. грн. 
      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). Протягом 2019 року в районі 

проведено 5 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 29 підприємствам та організаціям району, які нараховують 

середньомісячну заробітну плату найманим працівникам у розмірах нижче та на рівні 

законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.  

З метою проведення постійного контролю за забезпеченням підвищення мінімальної 

заробітної плати з 01.01.2019 року в установах (закладах) бюджетної сфери, які належать до 

сфери управління Деснянської районної   в місті Києві державної адміністрації щомісячно 

здійснюється моніторинг показників розміру заробітної плати. Розмір середньомісячної 

заробітної плати працівників соціальної сфери  на 01.01.2020 становив 8551,90 грн,   темп росту 

до 01.01.2019 склав 18,2 %.          

Управлінням у звітному періоді здійснено 157 обстежень, відповідно до яких керівникам 

підприємств надано 854 рекомендації щодо усунення порушень  відповідно до чинного 

законодавства. Відповідно до проведеного моніторингу, 80 підприємств збільшили розмір 

середньої заробітної плати працівникам, що дало змогу покращити державні гарантії в оплаті 

праці.    

              

Сприяння збереженню існуючих робочих місць та розширенню сфери прикладання праці  

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської  ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 22.02.2019  № 316 «Про організацію громадських робіт у 

місті Києві в 2019 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  

планується організація громадських робіт.  
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В контексті виконання згаданого розпорядження на проведення громадських робіт у 

звітному періоді виділені  кошти  в сумі  47,0 тис. грн,     укладено 4 договори на загальну суму  

27,5  тис. грн/кількість безробітних, залучених до громадських робіт -  89 осіб. 

 

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 

 

2019 рік 2018 рік  2019 рік 2018 рік  

 

12649 

 

Загальна кількість 

осіб, які отримують  

всі види допомоги     

19118 

13004 

 

 

97,3% 8357 7982 

 

104,7% 

 

З метою посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми, відповідно 

до Переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної 

допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, затвердженого постановою Уряду від 

27.12.2018 № 1161,   організована робота по призначенню згаданої допомоги, станом на 27.12.2019 

на обліку перебувало  2 особи. 

Для покращення матеріального стану багатодітних сімей, створення належних умов для 

виховання дітей в таких сім’ях, запроваджено новий вид соціальних виплат -  допомога на 

дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях. З 01 квітня 2019 року багатодітні сім’ї мають 

право на отримання допомоги  у  розмірі 1700 гривень за рахунок коштів державного бюджету  

у вигляді субвенції до місцевих бюджетів, яка надається одному з батьків дитини, що постійно 

проживають разом з дитиною.  Станом на 27.12.2019  в Управлінні на обліку перебувало 1124 

особові справи сімей згаданої соціальної виплати.  

 

 Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» 

З метою захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства, 

відповідно до Порядку надання при народженні дитини натуральної допомоги  «пакунок 

малюка» за рахунок субвенції з державного бюджету, станом на 27.12.2019 спеціалістами 

Управління прийнято    521 заяву/ видано 517 «пакунків малюка». 

В розрізі виконання завдань основної діяльності Управління організована робота щодо 

надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», відповідно до Порядку 

надання такої послуги, затвердженого постановою Уряду від 30.01.2019 № 68. Станом на 

27.12.2019 прийнято 81 заяву. 

 

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» отримано 209 заяв на скерування 

дітей для оздоровлення та відпочинку   у  згаданих  дитячих  центрах. 
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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 - 5150; 

- палиці, милиці (за рахунок коштів міського бюджету)- 45; 

- спеціальні засоби для спілкування та обліку інформації - 28; 

- направлено заяв до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)  для влаштування  до  будинку - 

інтернату - 33; 

- видано листів-талонів для проїзду в соціальному транспорті на              2019-2022 

роки інвалідам війни - 643; 

- 3925 особам засоби гігієни. 

 

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 27.12.2019 в Управлінні укладено такі договори: 

- 163 договорів на забезпечення протезом верхньої/ нижньої кінцівки/ ортезом 

шарнірним на нижню кінцівку; 

- 229 договорів про забезпечення кріслом колісним. 

Відповідно до постанови Уряду від 27 березня 2019 року № 309 «Про затвердження 

Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу» Управлінням 

укладено               47 договорів на суму 659378,47 грн. 

 

Для забезпечення санаторно - курортного лікування пільгової категорії громадян 

видано безкоштовно: 

- 588  путівок  у  санаторно - курортні заклади, з них оздоровлено/ветеранів Другої 

світової війни - 179 (осіб) /осіб  з інвалідністю загального захворювання - 181 (осіб)/ветеранів    

праці - 228 (осіб); 

- 4 путівки учасникам бойових дій; 

- укладено 82 договори для оздоровлення учасників антитерористичної операції  на суму 

702 777 грн. 

 

Призначення державної соціальної допомоги громадянам, які не мають права на пенсію 

та особам з інвалідністю  

  Призначено державну соціальну допомогу 563 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 - 141 особі.   

 

Здійснення контролю за призначенням (перерахунку) пенсій, органами Пенсійного фонду 

України, згідно з чинним законодавством 

  У звітному періоді перевірено 4747 пенсійних справ з них,                            

1862 пенсійних справ призначених вперше, 2885 пенсійних справ, по яких прийняте рішення 

про перерахунок пенсій.  

 

Робота з окремими категоріями киян 
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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 27.12.2019  на обліку в  Деснянському районі  перебувало: 

 1531 киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей,  членів сімей 

загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції;   

15 членів сімей осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, що були утворені 

або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності 

України;   

31 особа, які отримали ушкодження різного ступеня тяжкості під час Революції Гідності;   

 3 особи - члени сімей Героїв Небесної Сотні. 

 

Встановлено статус та видано відповідні посвідчення окремим категоріям  киян: 

- особи з інвалідністю внаслідок війни - 192 особам; 

- учасника війни - 20 особам; 

- члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни - 54 особам. 

 В межах видатків, передбачених в бюджеті міста Києва на 2019 рік,   50  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 2019 - 

2021 роки», з метою забезпечення санаторно-курортного лікування  визначеної категорії киян 

видано 252 путівки  (111 - дорослі,   141 - дитячі) для оздоровлення дружин та дітей до 14 років 

учасників антитерористичної  операції. 

 

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, 21 особа отримала такі послуги. 

 

Професійна адаптація  

Укладено договори на професійне навчання учасників антитерористичної операції за 

такими  напрямами: 

- водій автомобіля категорії «В» - 4 особи (відокремленим підрозділом КП 

«Київпастранс» - «Навчально-курсовий комбінат» на навчання); 

          - водолаз 3 класу І-ІІ групи спеціалізації - 1 особа (Київська морська школа 

товариства сприяння обороні України). 

 

Забезпечення житлом осіб пільгових категорій 

/забезпечення житлом учасників АТО 

Проведено засідання Комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з 

інвалідністю про виплату грошової компенсації при Деснянській районній в місті Києві 

державній адміністрації та призначено грошову компенсацію  15 особам. 

Грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення  отримали 7 сімей (3 

сім’ї  загиблих та 4 особи з інвалідністю внаслідок війни) в порядку черговості постановки на 

квартирний облік, на загальну суму 13 383 951,00 грн. 

Станом на 27.12.2019  укладено договори на придбання житла 6 сім’ями,  1 сім’я 

здійснювала пошук житла. 

/забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на 

території інших держав  

Проведено засідання Комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих учасників 

бойових дій на території інших держав та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації 
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при Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, призначена грошова 

компенсація 14 особам. 

Грошову компенсацію  отримали 6 сімей (5 заявників особи                             з 

інвалідністю внаслідок війни) в порядку черговості постановки на квартирний облік, на 

загальну суму 8 941780,00 грн. Житло придбали   5 сімей, 1 сім’я здійснювала пошук житла.  

 

/забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь в 

АТО 

Районною Комісією призначена грошова компенсація 21 особі вищезазначеної категорії 

на суму 32 112 302,85 грн, кошти з державного бюджету не надходили. 

 

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. 

Відповідно до єдиної Web - орієнтованої інформаційної технології формування сегменту  

«Облік ВПО» ДП ІОЦ, станом на 27.12.2019 в  ДП ІОЦ єдиної Web - орієнтованої 

інформаційної технології формування сегменту  «Облік ВПО» в  Деснянському районі м. Києва 

обліковано 14774 осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території,  районів 

проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил,  з них  10471 - сімей,  

працездатних осіб - 6611, пенсіонерів - 2880,   479 -  осіб з інвалідністю,   3084 - діти. 

 

 
 

Соціальний  захист  громадян,  які постраждали  внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

 

В  Деснянському районі м. Києва перебувало на обліку 18145 громадян, 

постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, які мають право користуватися пільгами та 

компенсаціями, в тому числі 2796 дітей: 

  Всього  постраждалих   

 
18145 

  наслідків аварії на ЧАЕС  7553 

категорія 1                             2742 

категорія 2 3813 

категорія 3 998 

Потерпілі від Чорнобильської катастрофи  6522 

категорія 1 851 

категорія 2 4835 

категорія 3 530 

категорія 4  230 

здійснено облік 
14774 осіб, з них  

10471 – сімей 

2880– 
пенсіонери 479 – осіб з інвалідністю 

3084 – діти  
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серія Г 76 

Діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи 2796 

 діти – інваліди 14 

діти – сироти  4 

діти – напівсироти  4 

Діти, які проживають (навчаються, працюють) на 

територіях радіоактивного забруднення 
14 

Учасники ліквідації інших ядерних аварій  47 

категорія 1 19 

категорія 2 17 

категорія 3 11 

Вдови, вдівці, опікуни дітей померлих громадян 
1227 

 

Евакуйовані із зони відчуження у 1986 році 4501 

 

Протягом звітного періоду здійснено прийом документів від  2652 громадян з метою 

встановлення статусу постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та видано 2618 відповідних 

посвідчень. 

Здійснюється робота щодо реалізації механізму оплати послуг із санаторно - курортного 

лікування громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. У звітному періоді 

розроблено та укладено 593  трьохсторонніх договорів  стосовно  надання послуг із санаторно-

курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи . 

Компенсації та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

У звітному періоді в районі обліковано 11500 громадян визначеної пільгової категорії,  

призначено 14038 усіх видів компенсацій.  

 

Призначення житлових субсидій 

Запроваджено механізм монетизації житлових субсидій в готівковій формі, здійснюється 

електронний облік інформації з органами ДФСУ, ПФУ та  АТ «Ощадбанк України». 

       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 6844 справи. Виплату 

житлових субсидій мешканцям Деснянського району здійснено через ПАТ «Укрпошта» або на 

банківський рахунок.  

  

Протягом 2019 року здійснені  такі призначення житлової субсидій: 

Період: 

2019  рік, 

місяць 

Кількість 

домогосподарств, 

які отримують 

житлову 

субсидію  

Сума нарахованої житлової субсидії, 

 грн 

січень 22602 44 105 075 

лютий 23214 43 643 529 

березень 23550 43 202 690 

квітень 23071 33 594 354 

травень 11064 -2 700 565 

червень 11333 7 143 847 

липень 12617 5 373 597 

серпень 12965 6 465 050 

вересень 12740 4 341 151 

жовтень 9209 9 259 069 
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листопад 11903 18 472 169 

грудень 13952 24 131 984 

за 2019 

рік 

  

237 670 021 

    У 2019 році  загальна сума нарахованої  житлової субсидії у Деснянському районі 

міста Києва - 237 670 021 грн, що складає 80,5%  у відповідності до 2018 року (295 065 799 грн).  

Чинники, які вплинули на зменшення нарахувань житлової субсидії у 2019 році в 

порівнянні з 2018 роком є позивні наслідки  реалізації державної політики, а саме: 

/позитивні  

1. Підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, 

встановленого для працездатних осіб. 

2. Підвищення пенсій. 

/зміни в соціальних нормах 

3. Зменшення соціальної норми для користування послугами з централізованого 

постачання холодної води з 2,4 куб. метра на 1 особу у 2019р. до 2,0  куб. метра на 1 особу у 

2019 році. 

4. Зменшення соціальної норми у разі використання теплової енергії для 

централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких обладнані 

будинковими та/або квартирними приладами обліку  з  0,0431 Гкал на 1 кв. метр у 2018 р. до 

0,0383 Гкал на   1 кв.метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період  у 2019 р. 

5. Зменшення соціальної норми у разі використання природного газу для 

індивідуального опалення  з 4,5 куб. метра  у 2018 р. до  4 куб. метра у 2019 р. природного газу 

на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період  

6. Зміни у визначенні частки плати за послуги для домогосподарств: у 2018 році - 

відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на 

одну особу до прожиткового мінімуму,  встановленого на дату призначення житлової субсидії;   

у 2019 році до прожиткового мінімуму, встановленого на 01 січня року, з якого призначається 

житлова субсидія . 

 

 Населенню району постійно 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 пільг, а  також  алгоритму їх виплати. 

 

Відшкодування пільг 

        Станом на 27.12.2019 на обліку в Єдиному державному  автоматизованому реєстрі 

осіб,  які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно з чинним законодавством 

України перебувало 64445 осіб. Здійснено нарахування пільг на житлово-комунальні послуги 

на суму 118 880, 6 тис.грн.  

Відшкодування соціальних стипендій 

Проводиться фінансування соціальних стипендій, призначених студентам вищих 

навчальних закладів I - IV рівня акредитації, які навчаються за денною формою за державним 

замовленням. Станом на 01.01.2020 здійснено нарахування  на суму 6 493 525,56 грн, 

профінансовано 6 550 915,04 грн. 

 

Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир 

осіб, що мають право на таку пільгу  

Відповідно до постанови Уряду від 20 травня 2009 року № 565 «Про затвердження 

Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир 

осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових 

будинків і квартир осіб, які мають на це право» у 2019 році за рахунок коштів спеціального 

фонду бюджету міста Києва зроблено безоплатний капітальний ремонт особі    з інвалідністю 

внаслідок війни ІІ групи  на  суму 50 024,25 грн.  
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Функціонування картки «Картка киянина» 

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 

01.01.2020 кількість громадян зареєстрованих  в системі «Картка киянина» складала 88640 

осіб, кількість осіб утримувачів карток «Картка киянина»   складала 78263 осіб. 

Здійснена робота щодо оптимізації та актуалізації кількості громадян зареєстрованих  в 

системі «Картка киянина»  та  утримувачів таких карток. 

                   

Обстеження матеріально - побутових умов проживання громадян  

Здійснено контроль за призначенням та цільовим використанням усіх видів державної 

допомоги, у звітному періоді проведено: 

  /обстеження    матеріально - побутових  умов  сім’ї  з метою визначення факту 

проживання, складу  сім’ї,  ступеня нужденності, та можливостей знаходження додаткових 

джерел для  існування осіб, які звертаються    за призначенням усіх видів державної  соціальної 

допомоги - 5808 сімей; 

 /здійснено вибіркові перевірки особових справ доцільності призначення 

державної соціальної допомоги, своєчасності перерахунку коштів та цільового їх використання 

- 484 особових справ; 

 /здійснено вибіркові перевірки цільового використання соціальної допомоги при 

народженні дитини - 243 сімей.    

      

 Надання матеріальної допомоги соціально вразливій категорії громадян 

 В рамках виконання заходів міської цільової програми «Турбота. Назустріч 

киянам» на 2019-2021 роки» на 27.12.2019 надано матеріальну допомогу 1186 

малозабезпеченим особам на суму 3 013 974,50 грн, середній розмір допомоги складав 2541,30 

грн/особу.  
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Сприяння діяльності громадських організацій  

У звітному періоді здійснено відбір громадських організацій для надання фінансової 

підтримки з бюджету міста Києва, передбачений міською цільовою програмою «Соціальне 

партнерство» на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 28 лютого 

2019 року  № 165/6821 за напрямами: «Надання, на умовах конкурсного відбору, фінансової 
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допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 

реалізацію заходів соціального захисту ветеранів, осіб з інвалідністю та осіб, які потребують 

соціальної підтримки», «Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів 

громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість» та «Проведення 

загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат». 

Видатки громадським організаціям на реалізацію розроблених ними проектів, 

профінансовано в повному обсязі відповідно до затверджених асигнувань: 

- Спілка ветеранів Афганістану Деснянського району м. Києва – 130,0 тис. грн; 

- Громадська організація «Інвалідів - чорнобильців «ЗЕМЛЯКИ» - 115,0 тис. грн; 

- Товариство ветеранів-інвалідів ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС - 

120,0 тис. грн; 

- Громадська організація «ЗАСТАВА» - 15,0 тис. грн; 

- Організація ветеранів Деснянського району м. Києва - 220,0 тис. грн. 

  - Деснянська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. Києві -

150,0 тис. грн. 

    Асигнування на проведення державних та визначних дат на 2019 рік затверджено у 

сумі 190,0 тис. грн,  які профінансовано в повному обсязі. 

                                        

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 170 судових засіданнях за позовами громадян в 

адміністративних та цивільних справах про визнання дій неправомірними та зобов’язання 

вчинити певні дії.  

 На опікунському обліку при Деснянській районній в місті Києві державній  

адміністрації  перебувало 430 осіб, з них 416  недієздатних осіб  та 14 осіб,  дієздатність яких 

обмежена судом, 63 недієздатним особам призначено двох опікунів,  8 осіб здійснюють опіку 

над двома підопічними,  122 особи перебуває на державному утриманні в інтернатних закладах.  

        У звітному періоді проведено 11 засідань опікунської ради, на яких розглянуто 71 

питання щодо встановлення опіки (піклування) та захисту прав недієздатних (обмежено 

дієздатних) осіб. За результатами розгляду підготовлено та направлено до суду подання 

(висновків) - 42 подання про доцільність призначення опікунів (піклувальників); підготовлено 

15 проектів розпоряджень Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації,                

з них: 5 - про надання дозволу на приватизацію майна, 2 - про встановлення опіки  над майном 

недієздатної особи, 2 - про надання дозволу на  влаштування недієздатної особи до 

інтернатного закладу, 6 - дозволів на відчуження майна недієздатних осіб. 

 

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    у звітному періоді  

складала: 

 

Кількість громадян, які подали заяву про 

направлення на альтернативну (невійськову) 

службу на протязі року 

7 

у тому числі:  

прийнято рішення про направлення на 

альтернативну (невійськову) службу 
0 

відмовлено в направлені на альтернативну 

(невійськову)службу 
7 

у тому числі за причинами:  
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несвоєчасне подання заяви 7 

 

Чисельність громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу за видами 

діяльності в Деснянському районі міста Києва, у звітному періоді складала 8 осіб. 

 

У 2019 році запроваджено механізм монетизації субсидій та введено в дію алгоритм 

нарахування, 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.  

  З 01 жовтня 2019 року запроваджено монетизації пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг, яка передбачає функціонування двох систем надання пільг  у грошовій формі – 

готівкова і безготівкова. Пільги у безготівковій формі призначаються усім пільговикам в 

автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через АТ «Ощадбанк», 

який у відповідних автоматизованих системах обліку банку здійснює персоніфікований облік 

пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг, для кожного пільговика 

індивідуально. Пільги у готівковій формі призначаються усім бажаючим пільговикам на 

підставі поданих особисто заяв до органів соціального захисту населення. 

Проблемних питань у сфері соціального захисту населення, вирішення яких потребує 

допомоги центральних органів виконавчої влади, в Управлінні не визначено.  

Відповідно до рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних 

адміністрацій, рівень виконання показників у сфері соціального захисту  стабільно утримується. 

 

Пріоритетні напрями роботи на 2020 рік  визначаються державною політикою у сфері 

соціального захисту населення. 

 В  організації основної  діяльності Управління у 2020 році пріоритетні напрями 

направлені на реалізацію державної політики на місцевому рівні      у сфері соціального захисту 

населення та  підвищення якості надання послуг населенню району  по  напрямам основної 

діяльності Управління,  а саме: 

- Соціально-трудові  відносини 

- Призначення житлових субсидій, реалізація механізму монетизації 

- Відшкодування пільг 

- Відшкодування соціальних стипендій 

- Призначення видів державної  соціальної допомоги відповідно до встановлених 

Державних стандартів 

- Оздоровлення та відпочинок дітей   

- Надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення 

- Забезпечення  технічними засобами реабілітації  

- Соціальне забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території,  районів проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил   

- Обстеження матеріально - побутових умов проживання громадян   

- Соціальний захист осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 

- Забезпечення житлом осіб пільгових категорій: 

/забезпечення житлом учасників АТО 

/забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території 

інших держав  

 /забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь в 

АТО 

- Функціональне наповнення проекту "Муніципальна картка "Картка киянина" 

- Антикорупційна політика  

- Юридичне забезпечення, встановлення опіки (піклування) та захист прав недієздатних 

(обмежено дієздатних) осіб 
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- Сприяння діяльності громадських організацій.  

 

Надання соціальних послуг населенню Деснянського району  м. Києва  

Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району міста Києва 

(надалі - Центр) за 2019 рік виявлено 2 514 осіб, які перебували у складних життєвих 

обставинах і потребували надання соціальних послуг,  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 

ООС та АР Крим, малозабезпечені сім’ї та інші громадяни, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, з них 2 267 осіб отримали 199 380 соціальних послуг (689 994 заходи) згідно з 

Державними стандартами та укладених договорів, що становить відповідно до звітного періоду 

2018 року 103,3%, 102,6%, 106,7%. Існує тенденція збільшення обслуговування громадян у 

Центрі.  

Рівень показника співвідношення чисельності осіб, які перебували у складних життєвих 

обставинах і потребували соціальних послуг та чисельності охоплених наданням таких послуг 

складає 90,2%. 

  
   Порівняльна діаграма кількості виявлених громадян 

та кількості громадян, яким надано соціальні послуги 

У відділеннях соціальної допомоги вдома Центру впродовж  2019 року 1000 громадянам 

похилого віку та особам з інвалідністю надано   99 559 послуг догляду вдома та представництва 

інтересів (444 909 заходів), що становить відповідно до попереднього періоду 2018 року 100,1% 

та 100,3%,  в т. ч. 27 громадянам надано 1 041 послуга (1 295 заходів) на платній основі на суму 

62,34 тис. грн. 

 
Порівняльна діаграма кількості громадян та наданих 

соціальних послуг відділеннями соціальної допомоги вдома 

Відповідно до Державних стандартів надано такі соціальні послуги:  

догляду вдома - 1 000 особам – 85 840 послуг (407 788 заходів);  

        представництва інтересів – 962 особам – 13 719 послуг (37 121 захід). 
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Громадян похилого віку та осіб з інвалідністю обслуговують 66 соціальних робітників, 

які надають соціальні послуги догляду вдома та представництва інтересів. В Центрі відкриті 5 

вакансій соціальних робітників.  

За 2019 рік складено 5 417 актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї щодо 

призначення субсидії за місцем проживання та доставлено 5 688 повідомлень про 

призначення /відмову субсидій. 

У відділенні денного перебування Територіального центру впродовж                                     

2019 року 484 громадянам похилого віку та особам з інвалідністю (з них 55 громадян 

перебувають на обслуговуванні в інших відділеннях Територіального центру) надано 17 163 

соціальних послуги соціальної адаптації та консультування (19 872 заходи), що становить 

відповідно до попереднього періоду 2018 року 115,8% та 115,1%, зокрема: 

484 особам надано 16 721 послуга з соціальної адаптації (17 882 заходи),                   в т. ч. 

соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку»; 

43 особам надано 442 послуги консультування (1 990 заходів). 

 
Порівняльна діаграма кількості осіб та наданих 

соціальних послуг відділенням денного перебування 

 

Соціально-педагогічну послугу «Університет третього віку» надано 484 особам, що 

становить відповідно до попереднього періоду 2018 року 115,8 %. 

 Слухачі відвідали наступні факультети: «Культурознавство»; «Здоровий спосіб життя»; 

«Інформаційні технології»; «Психологія»; «Іноземна мова/англійська»; «Прикладні методики». 
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У відділені надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю 

Територіального центру впродовж 2019 року 105 дітям з інвалідністю надано 56 521 соціальна 

послуга (199 076 заходів) з соціальної, психологічної, педагогічної та фізичної реабілітації, 

денного догляду, консультування, соціальної адаптації, натуральної допомоги та медичного 

супроводу, що становить відповідно до попереднього періоду 2018 року 120,7 %, та 124,6%. 

Впродовж звітного періоду у відділенні соціальні послуги надавались у  наступних 

групах: 

- 2 групи денного перебування повного дня (22 дитини з інвалідністю); 

- 1 група денного перебування неповного дня (12 дітей з інвалідністю); 

- 2 групи соціально-медичної реабілітації дітей разом з батьками (33 дитини 

з інвалідністю); 

- 2 групи консультування/соціальної адаптації (38 дітей з інвалідністю). 

За 2019 рік 34 дітям з інвалідністю надано 4702 послуги денного догляду                                 

(37 652 заходи), що становить відповідно до звітного періоду 2018 року 100% та 102,9%, в т. ч. 

3-ох разове збалансоване харчування (обіди в групі денного перебування неповного дня) на 

загальну суму 196,93 тис. грн.  
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У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Центру 

впродовж 2019 року 1 825 громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, малозабезпеченим 

сім’ям з дітьми та іншим категоріям громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

надано 25 877 послуг натуральної допомоги у вигляді продуктових наборів, гарячих обідів, 

засобів особистої гігієни, миючих засобів, медикаментів, промислових товарів, запрошень на 

вистави, послуг перукаря, швачки та тесляра, що становить відповідно до попереднього періоду 

2018 року 101,4 % та 110,3% на загальну суму 3 510,86 тис. грн. 

    За кошти міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам»       на 2019-2021 

роки» у Центрі малозабезпеченим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю надана 

натуральна допомога на загальну суму 2 701,72 тис. грн., а саме: 

безкоштовні гарячі обіди щомісячно - 70 особам на загальну суму 159,38 тис. грн.; 

засоби особистої гігієни (підгузки, пелюшки) щомісячно - 202 особам на загальну суму 

1 979,39 тис. грн.; 

продукти харчування до визначних та святкових дат - 1 451 особі на загальну суму 

284,59 тис. грн.; 

миючі засоби щоквартально - 673 особам на загальну суму    278,36 тис. грн. 

   
 

У звітному періоді відповідно до листів Центру забезпечена партнерська взаємодія з 

благодійними фондами, релігійними конфесіями: Всеукраїнська благодійна організація «Серце 

Батьківщини», ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна», БО «ВФ «Фармацевтичний», Парафія 

Різдва Христова УПЦ, Громадська організація «Інвалідів-чорнобильців «Земляки», волонтери 

групи «Help» тощо. 

З початку року 1 778 громадянам, які перебували на обслуговуванні    в Територіальному 

центрі та опинилися в складних життєвих обставинах, надано натуральну допомогу за кошти 

благодійників на загальну суму 612,22 тис. грн. у вигляді продуктів харчування, солодощів, 

медикаментів, промислових товарів тощо. 

За звітний період виявлено 122 тимчасово переміщених особи з зони проведення ООС та 

АР Крим з них 101 особі надано 1 303 соціальні послуги  (9 922 заходи) на загальну суму 37,9 

тис. грн., а саме:  

97 внутрішньо переміщеним особам надано 340 послуг натуральної допомоги у вигляді 

продуктів харчування, запрошень до закладів культури, дитячих подарунків, вітамінів тощо на 

загальну суму 27,1 тис. грн; 
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4 дітям з особливими потребами переміщеним з тимчасово окупованої території України 

та 2 дітям з особливими потребами членам сімей учасників бойових дій надано 963 послуги (9 

582 заходи) денного догляду, в тому числі 315 обідів на загальну суму 10,8 тис. грн, соціальної, 

психологічної, педагогічної та фізичної реабілітації, медичного супроводу, транспортного 

перевезення;  

учаснику антитерористичної операції та члену його сім’ї (матері) надана 361 послуга 

догляду вдома та представництва інтересів (592 заходи) та 93 послуги натуральної допомоги у 

вигляді продуктів харчування, вітамінів, миючих засобів тощо на загальну суму 6,19 тис. грн. 

За 2019 рік двома автомобілями Центру 163 особам, в тому числі 37 дітям з інвалідністю  

надано 3 944 транспортні послуги. 

На базі Територіального центру для всіх громадян, в тому числі безпритульних, які 

потребують допомоги та мають ризик замерзнути,     в зимовий період в робочі дні та часи 

працював пункт обігріву, за адресою: вул. Вікентія Беретті, 18, який забезпечено чаєм, цукром, 

одноразовим посудом, медичною аптечкою та теплим одягом. В період низьких температурних 

показників пункт обігріву працював цілодобово. З початку 2019 року до пункту обігріву 

звернулось 36 осіб, з них 6 громадян отримали теплий одяг. 

 

Реабілітаційні послуги 

 

 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями Деснянського району міста Києва (надалі-Центр) 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.  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 2019 року Центром охоплено 69 дітей, 48 

осіб молоді та 117 членів їх сімей/ спеціалістами надано 5452 індивідуальних послуг, з них: 880 

психологічних послуг, 1751 соціально-педагогічних послуг, 1524 соціально-медичних послуг, 

484 соціально-економічних послуг та 813 інформаційних. 

         У звітному періоді проведено 344 заходи: /217 на базі Центру; /127 за соціальними 

путівками. 

 

Загальна кількість отримувачів соціальних послуг в центрі: 

Отримувачі 

послуг 

Карток в 

роботі 

Кількість 

наданих 

індивідуальних 

соціальних 

послуг 

Кількість 

наданих 

групових 

соціальних 

послуг 

За картками отримувача 

послуг 

Закрито 

карток 

Нових 

відкрито 

дітей з 

функціональними 

обмеженнями 

69 1736 928 7 26 

молоді з 

функціональними 

обмеженнями 

48 2175 1621 5 8 

батьків та членів 

сімей 
117 2136 1000 0 1 

 

Центр у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації у сфері молоді та спорту, соціального захисту, охорони 

здоров’я, освіти, Центром соціальних служб для сім і, дітей та молоді,  з  Громадською 

організацією  інвалідів «Рисі», що включає в себе тренувальні заняття та проведення змагань з 
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рибної ловлі, та  Громадською організацією «Джерела», відвідуються трудові майстерні та 

проводяться спільні  виставки робіт, з благодійним фондом «Незалежна країна» по збору 

продуктів для дітей з родин, які опинились        у складних життєвих обставинах. 

 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, 

проведена відпочинково-оздоровча програма денного перебування для дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями, організована робота оздоровчо-розвиваючого табору денного 

перебування,  інше. 

 

 

ВЗАЄМОДІЯ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ІЗ 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИМ ТА 

КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

 

З 01.01.2019 року вступив в силу Закон України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», який прийшов на зміну Закону України «Про попередження 

насильства в сім’ї». 

Цей Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому 

насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від 

такого насильства. 

Кабінетом Міністрів України від 22.08.2018 затверджено постанову   № 658 «Про 

затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», яким визначено механізм 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі, спрямованої на забезпечення комплексного 

інтегрованого підходу до подолання насильства та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих 

від насильства, шляхом запобігання насильству, ефективного реагування на факти насильства, 

надання допомоги та захисту постраждалим особам, забезпечення відшкодування заподіяної 

шкоди, належного розслідування фактів насильства та притягнення кривдників до передбаченої 

законом відповідальності. 

У Деснянському районі міста Києва відповідальним структурним підрозділом, який 

здійснює заходи з питань запобігання та протидії домашньому насильству, є Служба у справах 

дітей та сім’ї Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Основними суб’єктами взаємодії є Деснянське управління Національної поліції; центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; управління освіти, відділ охорони здоров’я, центр у 

справах сім’ї та жінок. 

З червня 2019 року з метою координації дій між суб’єктами, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, створена 

Координаційна рада з питань запобігання та протидії домашньому насильству. Засідання 

Координаційної ради відбувається один раз на квартал. 

У 2019 році Службою у справах дітей та сім’ї Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації було прийнято 240 звернень про вчинення домашнього насильства. У 

2018 році - 147 звернень. 

Деснянським управлінням поліції у 2019 році прийнято 1254 звернення, а у 2018 -1116 

звернень. 

Відповідно наданої інформації Деснянським управлінням поліції було складено 41 

терміново заборонний припис - спеціальний захід протидії домашньому насильству, що 

вживається уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України як реагування 

на факт домашнього насильства та спрямований на негайне припинення домашнього 

насильства, усунення небезпеки для життя і здоров’я постраждалих осіб та недопущення 

продовження чи повторного вчинення такого насильства.  
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Деснянським районним судом міста Києва за 2019 рік було винесено  5 обмежувальних 

приписів - захід тимчасового обмеження прав чи покладення обов’язків на особу, яка вчинила 

домашнє насильство, спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи. 

З  метою оперативного реагування на випадки домашнього насильства в Деснянському 

управлінні поліції створена мобільна група для протидії домашньому насильству під назвою 

«Поліна». «Поліна» – це поліція проти насильства. Цей проект стартував у жовтні 2019 року. До 

складу мобільних груп входять працівники превенції – це дільничні офіцери поліції, працівники 

ювенальної превенції, слідство карного розшуку та віддалено – екіпаж патрульної поліції. 

У липні 2019 року психологи Центру у справах сім’ї та жінок Деснянського району міста 

Києва прийняли участь у професійному навчанні з питання запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі, зокрема фахівців, які реалізують 

програми для кривдників - комплекс заходів, що формується на основі результатів оцінки 

ризиків та спрямований на зміну насильницької поведінки кривдника, формування у нього 

нової, неагресивної психологічної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального 

ставлення до своїх вчинків та їх наслідків, у тому числі до виховання дітей, на викорінення 

дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків. 

 

ОБОРОННО-МОБІЛІЗАЦІЙНА РОБОТА 
Підготовлено та видано: два розпорядження про організацію і проведення чергових 

призовів громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових 

формувань навесні та восени 2020 року та розпорядження «Про організацію і проведення 

приписки юнаків 2002 року народження до призовної дільниці Деснянського районного у місті 

Києві військового комісаріату у 2019 році».  

Весняний призов. 

Наряд на весняний призов складав 83 чоловіки, відправлено до лав ЗС України та інших 

військових формувань 83 чоловіки. 

Безпосередньо взято участь в оповіщенні та розшуку призовників в районі в складі 

оперативних груп в які входили представники районного військового комісаріату, районного 

управління Національної поліції та представники ЖЕД. 

Проведено 4-ри оперативних наради з організації і проведення призову громадян 

України на строкову військову службу навесні, а також взято участь у 5-ти засіданнях 

призовної комісії.  

Призов восени. 

Враховуючи основний план 68 осіб (з резервом 78 осіб), станом на 17.12.2019 

відправлено на збірний пункт КМВК 72 особи (105,9%). 

Під час осіннього призову проведено 4-ри оперативних наради з організації і проведення 

призову громадян України на строкову військову службу восени, а також взято участь у 6-ти 

засіданнях призовної комісії.  

Приписка юнаків. 

За результатами роботи у січні-квітні 2019 року, приписку до Деснянського РВК 

отримали 1400 юнаків. 

На даний час проходить погодження проект розпорядження Деснянської РДА «Про 

організацію і проведення приписки юнаків 2003 року народження до призовної дільниці 

Деснянського РВК ». 

Навчання. 

Прийнято участь в організації і проведенні 8-ми навчань з питань територіальної 

оборони і мобілізаційної підготовки, з яких 4-ри навчання проводилися на базі Деснянської 

РДА. 

Виконання ВТО. 
На виконання військово- транспортного обов’язку, разом з Деснянським РВК взято 

участь у перевірці 6-ти підприємств району. В.о. голови підписано 210 нарядів на вилучення 

техніки при оголошенні особливого періоду, або воєнного стану. 

Служба за контрактом. 

У 2019 році (станом на 17.12.2019) контракт зі Збройними Силами України підписали 82 

особи рядового складу та 14 осіб офіцерського складу. 
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За показниками з цього питання Деснянський район займає 1 місце серед районів міста 

Києва. 

Головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації надано доручення 

керівникам підприємств (заклади торгівлі, охорони здоров’я та інші), щодо розміщення 

рекламно-агітаційної продукції та проведення роз’яснювальної роботи, щодо мотивації 

громадян до вступу на військову службу за контрактом, роз’яснення умов вступу, порядку 

проходження та переваг військової служби за контрактом. 

З метою популяризації військової служби за контрактом у Збройних Силах України та 

інформування всіх верств населення району про перспективи та можливості військової служби, 

підписане спільне рішення між Деснянським РВК та Деснянською РДА щодо проведення 

спільних заходів з відбору кандидатів на військову службу за контрактом. 

 

Здійснюється надання допомоги працівникам всіх структурних підрозділів Деснянської 

РДА, щодо організації та проведення бронювання військовозобов’язаних.  

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, 

РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

У Деснянському районі постійно спрямована робота 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. 

69 громадських організацій тісно співпрацюють зі структурними підрозділами 

Деснянської райдержадміністрації та активно беруть участь у життєдіяльності району. 

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. 

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 12.06.2019 року було сформовано новий склад Громадської ради. До 

участі у формуванні нової каденції Громадської ради при Деснянській районній в місті Києві 

державній адміністрації було подано 110 заяв від представників інститутів громадянського 

суспільства, з них 87 брали участь в установчих зборах з формування Громадської ради при 

Деснянській РДА.  

До складу Громадської ради при Деснянській РДА увійшло 35 осіб – представників 

інститутів громадянського суспільства, шляхом рейтингового голосування. 

Новообраний склад затверджено розпорядженням Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 03 липня 2019 року № 387 «Про затвердження складу Громадської 

ради при Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації». 

Голова Громадської ради входить до складу Колегії Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації та представники вищезазначеної ради – до консультативних, дорадчих 

та інших робочих груп при Деснянській райдержадміністрації. Функціонування Громадської 

ради забезпечується відділом з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ 

(ведення документообігу, організація та проведення засідань, підготовка та розміщення 

матеріалів на офіційному інтернет-порталі Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації у складі офіційного порталу КМДА (desn.kievcity.gov.ua)). 

Представники Громадськоі ради  запрошуються на заходи  та наради, які проводить  

Деснянська райдержадміністрація. Рішення завжди приймаються з урахуванням думки 

громадськості, яку висловлюють присутні представники Громадської ради при Деснянській 

РДА. 

Зі складу членів Громадської ради утворено 7 профільних комітетів з питань:  
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1. Підприємства, торгівлі та споживчого ринку; 

2. Охорони здоров’я; 

3. Соціального захисту населення, надзвичайних ситуацій, учасників бойових дій та 

волонтерського руху; 

4. Транспортної інфраструктури, бюджету, економічного розвитку та залучення 

інвестицій; 

5. Освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту; 

6. Житлово-комунальної інфраструктури та майна; 

7. Будівництва, архітектури, землекористування, благоустрою та екології. 

Деснянською райдержадміністрацією протягом звітного періоду постійно здійснювалась 

координаційна робота з Громадською радою при ДРДА, надавалась консультативна та 

організаційно-методична допомога.  

За спільною ініціативою Деснянської РДА та Громадської ради при Деснянській 

райдержадміністрації за 2019 рік було проведено більш ніж 50 соціальних заходів, у тому числі 

спортивних, патріотичних, культурних, а загальна кількість заходів проведених, участь в яких 

взяли представники Громадської ради при Деснянській райдержадміністрації – близько 70. 

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 

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 01.01.2020 зареєстровано 25 органів самоорганізації 

населення (ОСН), з них 16 – комітети мікрорайонів, 6 ‒ будинкові комітети, 2 ‒ квартальні 

комітети та 1 ‒ вуличний комітет. Охоплено самоорганізацією 64 % населення Деснянського р-

ну. У першому півріччі 2019 року оновив роботу ОСН «Комітет мікрорайону «Оновлена 

Троєщина-1». До Координаційної ради керівників органів самоорганізації населення входить 14 

ОСНів. 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. 

Щорічно представники органів самоорганізації населення активно долучаються до 

проведення районних заходів у рамках весняних та осінніх місячників з благоустрою, 

озеленення та поліпшення санітарного стану району. 

Працівники Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації та комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» тісно співпрацюють з 

керівниками органів самоорганізації населення щодо контролю за якістю наданих громадянам, 

які проживають у будинках на території діяльності ОСНу, житлово-комунальних послуг, 

проведення ремонтних робіт та вжиття заходів щодо енергозбереження під час опалювального 

сезону. За поданням органів самоорганізації населення, з урахуванням їх думки, комунальними 

службами плануються поточні ремонти доріг і тротуарів, водопроводів та водозабірних 

колонок, благоустрій та освітлення вулиць і провулків. 

Представники органів самоорганізації населення Деснянського району беруть активну 

участь у районних та міських заходах, в тому числі приурочених до державних свят. 
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Завдяки співпраці Деснянської райдержадміністрації та органів самоорганізації 

населення районна влада має змогу інформувати територіальну громаду про роботу, яка 

проводиться в районі та мати зворотній зв’язок з мешканцями.  

Деснянською райдержадміністрацією і надалі буде забезпечено вжиття усіх необхідних 

заходів щодо залучення органів самоорганізації населення та представників ІГС до розгляду та 

вирішення важливих питань життєдіяльності району. 

При Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації діє  

34 консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів. 

Протягом 2019 року Деснянською райдержадміністрацією та за участю громадськості 

були організовані та проведені наступні урочисті та культурно-масові заходи: 

- Новорічно-різдвяні свята; 

- Водохреща (на центральному пляжі Десенки та на святкових Богослужіннях); 

- День Соборності України (урочисте покладання квітів до пам’ятного знаку «Борців за 

свободу та незалежність України» та вшановано пам’ять загиблих учасників Революції 

Гідності; 

- Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф; 

- День пам’яті Героїв Крут; 

- День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

- День вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні. Урочисті церемонії покладання квітів до меморіальних  дошок; 

- «Проводи зими. Масниця – 2019». Культурно-мистецький захід біля адмінбудівлі  

Деснянської РДА; 

- День українського добровольця. З метою вшанування мужності та героїзму захисників 

незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому 

зміцненню патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної уваги і турботи про 

учасників добровольчих формувань у Деснянському районі відзначили на належному рівні 

День українського добровольця.; 

- День вшанування пам’яті загиблих воїнів у Другій Світовій війні. День Перемоги. 

Урочисті церемонії покладання квітів до пам’ятників загиблим воїнам у Другій Світовій війні у 

селі Троєщина та до Обеліску Слави у парку «Деснянський». За традицією ветеранам війни 

Деснянського району вручили подяки, пригостили солдатською кашею, показали фільм та 

заспівали для них пісні воєнних років; 

- День Європи. З нагоди схвалення Радою міністрів Євросоюзу остаточного рішення 

про надання громадянам України права на безвізові подорожі та з відзначення Дня Європи у 

Деснянському районі відбувся урочистий мітинг, на якому підняли два прапори Європейського 

Союзу та України; 

- День вишиванки. Флеш-моб «Одягни вишиванку – підтримай українські традиції» за 

участю працівників Деснянської райдержадміністрації; 

- День Києва; 

- День Конституції та День молоді; 

- День Державного Прапора України та День Незалежності України;  

- День захисника України – День українського козацтва;  

- День пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій,  

- День пам’яті Героїв Небесної Сотні, День пам’яті Революції Гідності; 

- День місцевого самоврядування. 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА  

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: вебсайті (desn.gov.ua – 
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наразі, даний сайт вже не функціонує) та на інтернет-порталі Київської міської громади ‒ 

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 державної адміністрації у соціальній мережі facebook. 

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 вебпортал Київської 

міської громади, участь представників ЗМІ у заходах райдержадміністрації. 

За результатами моніторингу, протягом звітного періоду на офіційному інтернет-порталі 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (https://desn.kyivcity.gov.ua/) було 

оприлюднено 1200 статей на різну тематику – з них Президентські новини ‒ 135; за 

інформацією структурних підрозділів, комунальних підприємств та пошукам на інтернет-

ресурсах актуальної інформації про життєдіяльність Деснянського району (1065 статей). 

У соціальній мережі https://www.facebook.com/ на сторінці Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації було оприлюднено 1450 інформаційних статей.  

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація і надалі здійснюватиме 

виконавчу владу на території району для збереження позитивної динаміки розвитку та 

покращення рівня життя населення. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 

Управління (Центр) надання адміністративних послуг, як юридична особа 

публічного права, розпочало свою роботу 02.01.2019 року.  

Для зручності мешканців району окрім основного офісу (просп. Маяковського, буд. 29) 

функціонує філія на Лісовому масиві (просп. Лісовий, буд. 39а).  

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р 

«Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг» ЦНАП Деснянської РДА наразі можуть отримати 152 

адміністративні послуги.  

Впродовж 2019 року було запроваджено нові послуги:  

- видача та обмін посвідчення водія без складання іспитів, первинна реєстрація 

транспортних засобів, видача свідоцтва про реєстрацію та номерного знаку після встановлення 

ГБО; 

-  державна реєстрація народження; 

- надання державної допомоги при народженні дитини.  

Організовано надання нового сервісу «Швидкої послуги» з питань реєстрації місця 

проживання та комплексної послуги при народженні дитини, що в свою чергу забезпечує 

державну політику щодо вимог надання адміністративних послуг. 

https://desn.kyivcity.gov.ua/
https://www.facebook.com/
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Управлінням (Центром) надання адміністративних послуг від заявників за 2018 рік було 

прийнято 104006 справ, за 2019 рік – 107058 справ. Кількість звернень  збільшилось на 3052 

справи (3 %). Така тенденція спостерігається за рахунок впровадження нових послуг та 

підвищення рівня довіри громадян до органів державної влади. 

У 2019 році порівняно з 2018 роком значно зменшено кількість виданих документів з 

порушенням терміну  виконання, на 10100 справ (90 %). 

Пріоритетною роботою ЦНАП залишається надання комплексних послуг в одному місці 

та за меншої кількості відвідувань у короткий термін.  

У перспективі розвитку ЦНАП є: 

- Створення передумов для переведення надання максимально можливої кількості 

адміністративних послуг у електронний вигляд у взаємодії з Департаментом (Центром)  

надання адміністративних послуг м. Києва, Офісом реформ Кабінету Міністрів України, 

Міністерством цифрової трансформації України.  

- Реалізація комплексної послуги «Є-Малятко» та інших державних програм. 

- Реалізація оптимізації процедур отримання адміністративних послуг на рівні району. 

 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

 

Протягом року  до Деснянської  РДА надійшло 4057 звернень від  11919 громадян. 

Електронних звернень - 406 (безпосередньо до Деснянської РДА- 197). За аналогічний  період  у 

2018 році  надійшла  більша  кількість звернень  - 4522  від  14058 громадян (електронних 

звернень-234). 

 

4057 
4522 

3931 

4620 

5800 

Кількість  звернень 
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№ 

п

п/п 
Форма надходження 

2018  2019 

Кількість 

звернень 

Кількість у  

% 

Кількість 

звернень 

Кількість у 

% 

1 
Усні звернення 

 
2386 52,7% 1975 48,7 

2 Письмові звернення 2136 47,3% 2082 51,3 

  

3 

 

 

Загальна кількість звернень  

 

з них колективних 

4522 

 

 

576 

100% 

 

 

13% 

4057 

 

 

431 

100% 

 

 

10,6% 

4 
Всього звернулось громадян 

 
14058 11919 

 

У 2019 році кількість колективних звернень у порівнянні з аналогічним періодом 2018 

року є меншою на 2,4%. 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.  

 
В результаті їх розгляду було вирішено позитивно – 210 звернень,  дано роз'яснення – 

3717 звернень, відмовлено у задоволенні – 0, повторні звернення відсутні. Зареєстровано 11 

подяк. 

 

№

п/п 

Вид документа 2018 2019 

  Кількість Кількість у 

% 

Кількість Кількість 

у % 

1 Заяв (клопотань) 4204 93% 3904 96 

2 Скарг 304 6,7% 150 3,7 

3 Пропозицій 

(зауважень) 
14 менше 1% 3 менше 1% 

4 Разом 4522 100% 4057 100% 

      

431 576 
559 611 

596 

Динаміка   кількості  колективних  
звернень по роках 
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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.  

 

№ 

п/п 
Порушено питань 

2018  

 

2019 

Кількість 

питань 

Кількість у 

% 

Кількість 

питань 

Кількіст

ь у % 

1 Комунального господарства   2858 49% 2272 44,45 % 

2 Соціального захисту   395 7% 449 8,8 % 

3 Житлової політики   440 8% 542 11% 

4 Дотримання законності 246 4% 131 2,5% 

5 Транспорту і зв'язку 109 1,8% 107 2 % 

6 Аграрної  політики та 

земельних відносин 
95 1,6% 76 1,5% 

7 Питання освіти та 

інтелектуальної власності 
125 2,1% 98 1,9% 

8 Питання охорони здоров'я 105 1,8% 82 1,6% 

9 Екологія 23 0,39% 18 0,4% 

10 Праці і заробітної плати 179 3% 30 0,5% 

 

 

Звернення громадян в розрізі 

пільгових категорій 

2018 р 2019 р 

Кількість Кількість у 

% 

Кількість Кількість у 

% 

від учасників та інвалідів війни, 

учасників бойових дій 

80 1,7% 101 2,5% 

від інвалідів І,ІІ,ІІІ групи 209 4,6% 149 3,6% 

від ветеранів праці 54 1,2% 38 0,9% 

від дітей війни 69 1,5% 15 0,4% 

від членів багатодітних сімей, 

одиноких матерів, матерів-

героїнь 

158 3,5% 96 2,4% 

від учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС та 

осіб, що потерпіли від 

Чорнобильської катастрофи 

82 1,8% 40 1% 

 

Для реалізації громадянами конституційного права на звернення, та відповідно до 

затвердженого графіка прийому громадян, керівництвом  Деснянської  райдержадміністрації 

було проведено 307  особистих прийомів, 78 телефонних «гарячих» ліній  та  70 виїзних  

прийомів. 

За період з 01.01.2019 по 31.12.2019 в.о. головою Деснянської райдержадміністрації 

проведено: 26 особистих прийоми  громадян, під час яких прийнято 160  громадян; 25  виїзних 
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прийомів, під час яких прийнято 59 громадян  та 33  прямих («гарячих») телефонних  ліній, під 

час яких звернулось 39 громадян. 

21 травня 2019  та 05 листопада 2019  керівництво  Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації взяло участь у спеціальному проекті  "ПРЯМИЙ ЗВ'ЯЗОК З 

КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ ВЛАДОЮ".  Під час ефіру мешканці мали змогу задати актуальні 

питання життєдіяльності району. 

 

 


