ПРОЄКТ
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
ДО 2025 РОКУ.
Стратегічні цілі та напрями розвитку Деснянського району міста Києва
визначені відповідно до стратегічних та оперативних цілей Стратегії міста
Києва до 2025 року (нова редакція) (далі - Стратегія), затвердженої рішенням
Київської міської ради від 06.07.2017 № 724/2886 «Про внесення змін до
розпорядження Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 «Про
затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року», а також з огляду на
проблеми розвитку району.
Інструментами реалізації Стратегії є середньострокові програмні
документи: плани заходів з реалізації Стратегії, міські цільові програми,
програми
економічного та соціального розвитку міста Києва та інші
середньострокові програмні документи.
Основні напрями бюджетної політики міста Києва на 2020-2022 роки
базуються на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового
кодексу України, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, міських
цільових програм, Бюджетного регламенту Київської міської ради,
затвердженого Рішенням Київської міської ради від 16.05.2019 №903/7559 «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579 «Про
Регламент Київської міської ради», постанови Кабінету Міністрів України від
15 травня 2019 року №555 «Про схвалення прогнозу економічного і соціального
розвитку України на 2020-2022 роки, Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 роки».
Видатки для Деснянського району затверджуються в бюджеті міста Києва
за бюджетними програмами, передбаченими для головного розпорядника
бюджетних коштів – Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація.
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ.
Визначені основні стратегічні цілі та напрями розвитку Деснянського
району до 2025 року - це бачення майбутнього розвитку нашого району,
націлене на максимальне врахування потреби та інтересів мешканців району, а
також вирішення ключових проблемних питань.
Основною метою майбутнього розвитку Деснянського району є
підвищення якості життя мешканців, що визначається економічним добробутом
і комфортом життя.
Стратегічна ціль І. Підвищення рівня конкурентоспроможності та розвитку
Деснянського району:
• Будівництво об’єктів інфраструктури;
• Сприяння розвитку підприємництва;
• Сприяння туристичній привабливості району.

Стратегічна ціль ІІ. Підвищення комфорту, рівня та якості життя мешканців
Деснянського району:
• Забезпечення якісними та безпечними послугами житлово-комунального
господарства;
• Розвиток транспорту та транспортної інфраструктури;
• Забезпечення соціального захисту населення;
• Забезпечення доступної, якісної первинної та вторинної медичної
допомоги;
• Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою;
• Просування здорового способу життя;
• Забезпечення управління об’єктами комунальної власності територіальної
громади міста Києва;
• Надання доступних та якісних адміністративних послуг;
• Сприяння забезпеченню населення продовольчими, непродовольчими
товарами та послугами;
• Контроль за благоустроєм та екологія;
• Робота із зверненнями громадян.
Стратегічна ціль ІІІ. Розвиток території Деснянського району м.Києва,
як єдиного українського простору, у т.ч. розвиток сімейного
відпочинку:
• Збереження і розвиток мережі закладів культури;
• Збереження етнічного, релігійного та культурного різноманіття.

Стратегічна ціль І. Підвищення рівня конкурентоспроможності та розвитку
Деснянського району:
Будівництво об’єктів інфраструктури.
Сучасний стан.
Деснянський район є одним з найбільших районів міста Києва, територія
якого займає 14 тис. га. Чисельність наявного населення Деснянського району
станом на 01.06.2020 становить 369155 осіб.
До складу району входять ж/м Вигурівщина-Троєщина, ж/м Лісовий,
мікрорайони малоповерхової забудови Троєщина та Биківня.
Забудова Деснянського району практично завершена. Активне
будівництво на території району не ведеться.
Ключові проблеми:
- відсутність достатнього будівництва об’єктів соціальної сфери;
- відсутність належного
транспортного забезпечення та лінії
метрополітену;
- будівництво об’єктів житла з порушенням цільового використання
земельних ділянок;

- значна кількість довгобудів, які не будуються та знаходяться в стадії
руйнації.
Пропозиції щодо розвитку:
Відповідно до затвердженого детального плану території в межах вулиць
Бальзака, Милославська, Закревського та Сабурова передбачене будівництво в
північній частині ж/м Вигурівщина-Троєщина двох житлових мікрорайонів,
вздовж вулиці Милославської спорудження п’яти житлових будинків та
будівництво торговельного комплексу, на перетині вулиць Милославської та
Закревського – будівництво багатопрофільної лікарні.
Збільшення кількості мешканців району та відсутність належного
транспортного забезпечення та лінії метрополітену приведе до погіршення
транспортних перевезень та інфраструктури в цілому. Зважаючи на це,
пропонуємо в найближчі п’ять років вирішити питання:
- реконструкції вул. Закревського з її розширенням та продовженням
вздовж 20 мкр. до майбутньої кільцевої дороги.
- будівництво проєктного подовження вул. Електротехнічної.
- будівництво доріг районного значення навколо 20 мкр.
ж/м
Вигурівщина-Троєщина.
- будівництво
магістральної вулиці районного значення від
пр. Лісового до вул. Жмаченка з будівництвом транспортної
розв’язки на перетині вул. Братиславської та просп. Лісового;
- будівництво подовження вул. Червоноткацької до майбутньої
автодороги, яка з’єднає вул. Довбуша з Броварським проспектом;
- добудова під’їзної дороги до котеджного містечка переселенців з
Русанівських та Воскресенських садів з влаштуванням виїзду на
Броварський проспект.
Для покращення забезпечення об’єктами соціальної інфраструктури
мешканців Деснянського району пропонуємо об’єкти щодо перспективного
будівництва наступних об’єктів:
- два дитячих садочки на 250 та 115 місць у ММП Биківня;
- загальноосвітньої школи на 1080 місць в ММП Биківня;
- Центру дитячої творчості та дозвілля в МПП Биківня;
- Центру реабілітації учасників АТО в МПП Биківня;
- культурного центру на вул. Закревського
(напроти вулиці
Данькевича);
- спортивного комплексу на
проєктному
подовженні
вул.
Електротехнічної;
- критої льодової арени на перетині вулиць Милославської та
Закревського.
Потреба в коштах:
№
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5.

Будівництво загальноосвітньої школи на 36
класів у 20 мік-ні ж/м ВигурівщинаТроєщина у Деснянському районі
Будівництво загальноосвітньої школи по вул.
Радистів на 660 місць (22 класи) у
Деснянському районі міста Києва
Будівництво дитячого дошкільного закладу
по провул. Садовому на 250 місць у
Деснянському районі міста Києва
Будівництво дитячого дошкільного закладу
по вул. Радистів на 117 місць у Деснянському
районі міста Києва
Реконструкція нежитлових приміщень на
першому поверсі будівлі на вул. Миколи
Закревського, 101-А у Деснянському районі
міста Києва для влаштування амбулаторії
лікарів сімейної медицини

млн.
грн

50,00

50,00

50,00

млн.
грн

2,00

60,00

60,00

60,00

млн.
грн

2,00

40,00

40,00

38,00

млн.
грн

1,50

25,00

25,00

38,5

млн.
грн

0,50

4,00

3,50

28,00

Очікуваний результат.
- покращення транспортного сполучення Деснянського району з
правим берегом та районами міста Києва.
- створення нових робочих місць.
- забезпечення мешканців району місцями в дитячих дошкільних та
навчальних закладах.
- забезпечення мешканців району об’єктами для культурного та
спортивного відпочинку

Сприяння розвитку підприємництва.
Сучасний стан.
За інформацією Державної податкової інспекції у Деснянському районі
ГУ Міндоходів у м. Києві станом на 01.04.2020 року зареєстровано платників
податку в кількості 42503, в тому числі: 28911 фізичних осіб-підприємців та
13592 юридичних осіб.
Значна увага в районі приділяється інформаційно-консультативному
забезпеченню підприємців. Для створення більш сприятливих умов розвитку
підприємництва при Деснянській районній в місті Києві державній
адміністрації в режимі п’ятиденного робочого тижня працює телефонна «гаряча
лінія» для суб’єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб-підприємців та
юридичних осіб).
Протягом І півріччя 2020 року Деснянською районною філією Київського
міського центру зайнятості проведено 3 тренінги з орієнтації безробітних на
підприємницьку діяльність за участю соціальних партнерів, в яких взяли участь
30осіб: 1 тренінг «Підприємництво: StartUp», 1
тренінг
«Психологія
фінансів», 1 тренінг «Мотивація до успіху».
Надано 21 індивідуальну профконсультацію із застосуванням
психодіагностичного тестування.
Інформація щодо видачі документів дозвільного характеру та зразки заяв

розміщені на сайті Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.
Прийом заяв, видача документів дозвільного характеру, надання консультацій
суб’єктам господарської діяльності здійснюють державні адміністратори в
приміщенні Центру надання адміністративних послуг (проведено 45
консультацій в телефонному режимі).
В районі діють об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва: 2
бізнес-центри, 3 технологічні парки, 23 інвестиційні компанії, 11 страхових
організацій, 2 лізингових центра, 3 біржі та інше.
Щороку, у вересні проводяться заходи щодо відзначення кращих
підприємців Деснянського району.
Ключові проблеми:
• низький рівень стимулювання підприємницьких ініціатив мешканців
району, впровадження бізнес-ідей, відсутність конкурентних переваг
Деснянського району для інвесторів;
• завищені тарифи на комунальні послуги (електроенергію, централізоване
опалення та інші) для юридичних осіб значно сповільнює розвиток
бізнесу та підприємництва, у зв’язку з чим наявна значна кількість
невикористаних нежитлових приміщень;
• завищене податкове навантаження на землю для промислових
підприємств.
Пропозиції щодо розвитку:
 Створення Експертної ради з питань підприємницької діяльності при
Деснянській районній в місті Києві державної адміністрації по напрямках
роботи:
- консультації щодо бізнес ініціатив (аналіз бізнес ідей громадян,
рекомендації щодо ведення бізнесу профільних спеціалістів, надання
експертної оцінки щодо бізнес ідеї);
- маркетингові можливості (надання інформації щодо кращих бізнес
можливостей в районі;
- доступ до інформації (інформація про регуляторні акти та вимоги чинного
законодавства, надання статистичної інформації);
• прийняття відповідних постанов Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП);
• шляхом внесення змін до п.5.3 розділу 5 додатку 3 рішення Київської
міської ради від 23.06.2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих
податків і зборів у м. Києві» (зі змінами), доповнивши існуючий перелік
суб’єктами-виробниками інших галузей промисловості
Очікуваний результат:
- стимулювання розвитку бізнес середовища в Деснянському районі;
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій щодо розвитку
підприємництва в районі

Сприяння туристичній привабливості району.
Сучасний стан.
Сучасна індустрія туризму – одна з найбільш швидко прогресуючих
галузей світового господарства. Туристична сфера поєднує в собі щонайменше
50 суміжних галузей: культуру, мистецтво, науку, освіту, спорт, готельне
господарство, медицину, фінанси, будівництво тощо.
На території Деснянського району розташовано 2 об’єкти культурної
спадщини, 5 пам’ятних знаків, 8 меморіальних дощок, а також 14 меморіальних
дощок встановлених на фасадах шкіл загиблим у зоні АТО. На території
району зареєстровано 78 релігійних організацій, 11 готелів та 6 хостелів.
На території Деснянського району, на березі озера Гнилуша розташована
пам’ятка - Городище Троєщина-Вигурівщина, яка занесена до Державного
реєстру та перебуває на державному обліку як пам’ятка археології.
Ключові проблеми.
- недостатність цікавих туристичних об’єктів;
- недостатня кількість туристичних проєктів;
- недостатність рекламно-інформаційної поліграфічної та сувенірної
продукції.
Пропозиції щодо розвитку:
З метою створення туристичної привабливості Деснянського району
необхідно забезпечити розвиток туристичної інфраструктури та покращення
умов перебування.
Для здійснення намічених цілей необхідно реалізувати низку відповідних
заходів, які потребують фінансування з бюджету міста Києва, а саме:
• створити новий екскурсійно-разважальний об’єкт – скансен «Городець
Пісочний» – діючу реконструкцію похідного табору військової дружини
київського князя часів Київської Русі, з реконструкцією поселення тих
часів;
• створити серію туристичних буклетів по Деснянському району м. Києва
українською та основними іноземними мовами, розповсюдити буклети
серед киян та гостей міста;
• включити до туристичних локацій міста об’єкти Деснянського району: Хпарк, Парк Кіото, Арт-завод Платформу, паркову зону Пам’яті жертв
Чорнобиля, кіностудію Film-Ua Group.
Очікуваний результат:
• створення туристичної привабливості Деснянського району;
• залучення більшої кількості туристів до Деснянського району міста
Києва, покращення іміджу Деснянського району (виготовлення
друкованої, сувенірної продукції), залучення вітчизняних та іноземних
інвестицій у розвиток туристичної сфери.

Стратегічна ціль ІІ. Підвищення комфорту, рівня та якості життя мешканців
Деснянського району:
Забезпечення якісними та безпечними послугами житловокомунального господарства.
Сучасний стан.
Житловий фонд усіх форм власності Деснянського району складає 778
житлових будинків.
716 будинків житлового фонду району обладнані ліфтами, загальна
кількість яких складає 2889 ліфтів, з них 1898 ліфтів відпрацювали свій
граничний термін експлуатації (25 років) та потребують проведення
експертного обстеження та за висновками експертного обстеження проведення
повної заміни.
Існуюча пожежна сигналізація у більшості житлових будинків прийшла в
непридатність. Відсутність протипожежного захисту, системи сигналізації та
системи оповіщення в разі виникнення надзвичайної ситуації може призвести
до значних людських та матеріальних втрат.
У побудованих раніше житлових будинках, де є пандуси, в більшості
випадків конструкції їх недосконалі та не задовольняють потреби людей з
обмеженими фізичними можливостями.
Має місце фізичне та моральне старіння конструкцій, внутрішніх
інженерних систем, не проведення заходів щодо своєчасного капітального
ремонту та реконструкції значно погіршують технічний стан житлових
будинків.
З метою покращення стану житлового фонду необхідно забезпечити
виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів, спрямованих на
відновлення з можливим поліпшенням експлуатаційних показників житлових
будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників
для безпечного, комфортного проживання у житлових будинках.
З метою залучення співвласників житлових будинків до участі у міській
Програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних
ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних
будинках міста Києва відповідно до рішення Київської міської ради від
12.12.2019 року № 262/7835 «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 22.12.2016 № 780/1784 «Про затвердження Положення про
співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів,
технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста
Києва» вважаємо за доцільне проведення капітального ремонту житлового
фону.
Ключові проблеми:
- незадовільний пожежний стан житлового фонду;
- застарілий та зношений стан ліфтового господарства;
- аварійний стан асфальтного покриття та між квартальних проїздів;
- технічний стан житлових будинків;
- недостатня забезпеченість житлового фонду пристосуваннями для
доступності маломобільних груп населення.

- низький показник створення ОСББ та вибору Управляючих компаній
в житловому фонді.
Пропозиції щодо розвитку:
З метою підвищення комфорту життя мешканців Деснянського району
пропонується:
- облаштування протипожежної автоматики з метою приведення
протипожежного стану у відповідність до вимог законодавчих та
інших нормативно-правових актів у сфері пожежно-техногенної
безпеки;
- заміна ліфтів;
- облаштування пандусів для маломобільних груп населення;
- облаштування прибудинкової території;
- капітальний ремонт житлового фонду (потреба в коштах наведена в
додатку 1).
- з метою залучення співвласників житлових будинків до участі у
міській Програмі співфінансування реконструкції, реставрації,
проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення
спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва
відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року №
262/7835 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
22.12.2016 № 780/1784 «Про затвердження Положення про
співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних
ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у
багатоквартирних будинках міста Києва» вважаємо за доцільне
проведення капітального ремонту житлового фонду.
Міжнародний досвід використання програм співфінансування дозволяє
стверджувати, що мешканці, які залучили власні кошти для виконання робіт,
надалі дбайливіше ставляться до спільного майна.
- з метою стимулювання процесу створення ОСББ в житловому
фонді Деснянського району м. Києва запровадити реалізацію районної
програми капітального ремонту житлового фонду після створення
ОСББ, (в порядку черговості та на умовах співфінансування), згідно
досвіду м. Житомир .
- з метою реалізації ЗУ «Про особливості здійснення права власності
у багатоквартирному будинку» , який регулює правові, організаційні та
економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконання
обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його
утримання та управління, створити базу даних Управляючих компаній
із зазначенням досвіду роботи на ринку ЖКГ, відгуків споживачів та
трудового ресурсу, забезпечити її оприлюднення для ефективного їх
вибору співвласниками.

Очікуваний результат:
- підвищення рівня комфортності проживання населення;
- забезпечення пожежної безпеки;
- зниження ризику виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами,
небезпечними для життя і здоров’я мешканців, зниження кількості загиблих і
травмованих людей, економічних втрат та матеріальних збитків;
- своєчасно виявлені осередки загорянь, оповіщення про них підрозділів
пожежної охорони, своєчасне проведення евакуації мешканців житлових
будинків;
- покращення умов доступності маломобільних груп населення до
будівель;
- покращення фізичного стану житлових будинків та забезпечення умов
безпечного проживання;
Розвиток транспорту та транспортної інфраструктури.
Сучасний стан.
На даний час мережа пасажирського транспорту у Деснянському районі
складається з:
- 16 автобусних маршрутів, що працюють у звичайному режимі руху.
З 03.08.2020 року внесено зміни у шлях проходження автобусного
маршруту № 79, який передбачає організацію руху автобусів по
вул. Електротехнічній. Кількість рухомого складу становить 79 автобусів,
середня кількість перевезених пасажирів за місяць - 2104,7 тис. пас.;
- 8 трамвайних маршрутів. Кількість рухомого складу становить 108
трамваїв, середня кількість перевезених пасажирів за місяць - 3912,8 тис. пас.;
- 8 тролейбусних маршрутів. Кількість рухомого складу становить 102
тролейбусів, середня кількість перевезених пасажирів за місяць - 2583,3 тис.
пас.;
- 31 автобусних маршрутів, які працюють у режимі маршрутного таксі.
Кількість рухомого складу – 370 автобусів. Відкрито новий автобусний
маршрут руху № 511 «вул.Милославська – ст.м. Позняки», що сполучає
Деснянський та Дарницький райони;
- 2 станції метрополітену «Лісова» та «Чернігівська» на СвятошинськоБроварській лінії.
Слід зауважити, що одна з двох ліній швидкісного трамваю у столиці
збудована саме у Деснянському районі по вул. О.Бальзака. Для її безперебійної
роботи організовано два трамвайних маршрутів № 4 і 5.
Для створення безбар’єрного, комфортного та безпечного пішохідного
простору, доступного для всіх категорій користувачів, шляхом збільшення
кількості регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних
переходів, протягом I півріччя 2020 року комунальним підприємством ШЕУ
Деснянського району в рамках поточного (дрібного) ремонту балансової
вулично-шляхової мережі, для забезпечення безперешкодного та безпечного
пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури влаштовано:

1. Доріжка з тактильної плитки по вул. Кубанської України;
2. Пониження бортового каменю на наземних пішохідних переходах з
облаштуванням тактильною плиткою в кількості 16 од.
3. У складі поточного (середнього) ремонту балансової вулично-шляхової
мережі влаштовано пониження бортового каменю на наземних пішохідних
переходах з облаштуванням тактильною плиткою в кількості 30 од.
Ключові проблеми:
- недостатній розвиток транспортної інфраструктури;
- будівництво лінії метрополітену на Троєщині. 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 районів столиці Троєщина-ВигурівщинаВоскресенка з правобережною частиною міста та дозволить
побудувати Подільсько-Вигурівську гілку метрополітену
Пропозиції щодо розвитку:
З метою розвитку транспортної інфраструктури Деснянського району
пропонується реалізація наступних об’єктів:
- побудова вулиць від перетину: вулиці Братиславської та проспекту
Лісового до вулиці Жмаченко;
- реконструкція транспортної розв’язки – прос. Шухевича- вул.
Бальзака з організацією додаткових з’їздів на прос. Шухевича;
- організація капітального ремонту шляхопроводу по проспекту
Шухевича - вулиці Кибальчича;
- будівництво метро на житловий масив Вигурівщина-Троєщина;
- проведення капітального ремонту вул. Милославська (від вул. Оноре
де Бальзака до вул. Радунської з транспортною розв’язкою);
- комплексний розвиток інженерно-транспортної мережі вулиць
малоповерхової забудови села Троєщина і Биківня.
- капітальний ремонт розв’язки біля станції метро «Чернігівська» з
влаштуванням додаткового виїзду з вул. Кіото:
- вирішення питання з передачею на балансове утримання
комунальним підприємствам міста безбалансових доріг району.
Забезпечення соціального захисту населення.
Сучасний стан.
Одним із пріоритетних завдань Деснянської райдержадміністрації є
соціальний захист населення, що визначається наступними напрямами:
1.Соціально-трудові відносини:
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців з
питань компенсації витрат на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних;
- становлення та розвиток цивілізованого ринку праці (у тому числі
легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати «з тіні»;

- проведення активної співпраці з контролюючими та правоохоронними
органами, сторонами соціального діалогу з питань детінізації трудових
відносин та виплати заробітної плати «в конвертах»;
- вжиття заходів щодо унеможливлення подальшого зростання
заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах та
організаціях району;
- вивчення питань стану укладання, повідомної реєстрації колективних
договорів на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності та
відповідності положень колективних договорів вимогам діючого законодавства
2.Здійснення розрахунку
житлової субсидії на оплату житловокомунальних послуг, нарахування пільг громадянам Деснянського району в дії
соціальних нормативів та реалізації механізму монетизації житлових субсидій
в готівковій формі, забезпечення електронного обліку інформації з органами
ДФСУ, ПФУ та АТ «Ощадбанк України».
3. Відшкодування пільг, забезпечення дії механізму виплати пільг у
готівковій грошовій формі.
4. Проведення фінансування соціальних стипендій студентам вищих
навчальних закладів
5. Забезпечення наповнення Єдиного державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП)
6. Призначення видів державної соціальної допомоги відповідно до
встановлених Державних стандартів.
7. Оздоровлення та відпочинок дітей
8. Оздоровлення пільгової категорії громадян
9. Надання публічних послуг населенню
10. Надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення
11.Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
12. Соціальне забезпечення громадян України, які переміщуються з
тимчасово окупованої території,
районів проведення антитерористичної
операції та операції об’єднаних сил
13.Обстеження матеріально - побутових умов проживання громадян
14. Соціальний захист осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
15.Організація роботи по процедурі видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям
громадян, відповідно до нового Порядку видачі таких посвідчень
16. Встановлення статусу та видача відповідних посвідчень пільговій
категорії громадян .
17. 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
18. Робота з окремими категоріями киян.
19. Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату.

20. Комплекс реєстраційних послуг для новонароджених Є-Малятко
21. Функціональне наповнення проекту "Муніципальна картка "Картка
киянина".
22. Антикорупційна політика.
23. Юридичне забезпечення, встановлення опіки (піклування) та захист
прав недієздатних (обмежено дієздатних) осіб.
24. Сприяння діяльності громадських організацій.
25. Забезпечення супроводу інтересів Управління в судах та інших органах
під час розгляду правових питань і спорів, підготовка необхідних документів та
матеріалів.
26. Організація роботи щодо укладання договорів з контрагентами,
здійснення
перевірки юридичної сутності та специфіки визначених в
договорі правовідносин, які потребують детального регулювання, а також
відповідного супроводу.
27. Організація роботи щодо укладання трьохсторонніх договорів
стосовно надання послуг санаторно-курортного лікування громадянам, які
постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, постраждалих учасників
антитерористичної операції, особам з інвалідністю загального захворювання.
28. Організація проходження громадянами Деснянського району м. Києва
альтернативної (невійськової) служби
29. Впровадження технології електронного урядування, забезпечення
технічної підтримки державних електронних ресурсів
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 червень 2020 року посів загальне рейтингове 1-6 місце.
2. Надання соціальних та реабілітаційних послуг населенню.
Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району
міста Києва (далі - Територіальний центр) надає соціальні послуги
громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, батькам з інвалідністю, які
виховують неповнолітніх дітей, дітям з інвалідністю, громадянам України, які
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції, малозабезпеченим сім’ям та іншим громадянам,
що потрапили у складні життєві обставини. У першому півріччі 2020 року
виявлено 2 345 осіб, які потребували соціальних послуг, з них 2 114 особам
надано 97 895 соціальних послуг /321 589 заходів.

У січні-червні 2020 року 85 дітям з інвалідністю у відділенні надання
соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю Територіального
центру надано 24 402 соціальні послуги /75 242 заходи з соціальної,
психологічної, педагогічної та фізичної реабілітації, денного догляду,
консультування, соціальної адаптації, натуральної допомоги та медичного
супроводу. В Деснянському районі понад 460 дітей з дитячим церебральним
паралічем та розумовою відсталістю, які потребують отримання
реабілітаційних та соціальних послуг.
Пріоритетні напрями:
1. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги
2. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та
неурядовими організаціями.
3. Впровадження інноваційних форм роботи по забезпеченню надання всіх
видів соціальних послуг на основі індивідуального та комплексного підходів до
кожного отримувача.
4. Реалізація Державних стандартів в роботі Територіального центру, а саме:
у відділеннях соціальної допомоги вдома :
Державний стандарт догляду вдома;
Державний стандарт представництва інтересів
у відділенні денного перебування:
Державний стандарт соціальної адаптації;
Державний стандарт консультування
у відділенні надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з
інвалідністю:
Державний стандарт денного догляду;
Державний стандарт соціальної адаптації;
Державний стандарт консультування.
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.
Основні пріоритети Центру:
1. Відновлення та підтримка їх фізичного та психічного стану.
2. Адаптація та інтеграція у суспільство.
3. Психологічна підтримка сім’ї, в якій вони виховуються.
4. Надання реабілітаційних, психологічних, соціально-педагогічних,
соціально-медичних, юридичних, освітніх та інформаційних послуг.
5. Партнерська взаємодія з організаціями.
6. Проведення соціокультурних заходів.
Пропозиції щодо розвитку.
З метою підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою та
створення умов для надання соціальних послуг мешканцям Деснянського
району:
- відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2020 № 691 «Про
внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 19 серпня 2017 № 983 «Про
реконструкцію нежитлової будівлі на вулиці Миколи Закревського, 3 для
створення умов для надання соціальних послуг, послуг у сфері соціального
захисту громадян у Деснянському районі» буде здійснюватися реконструкцію
нежитлової будівлі по вул. М.Закревського, 3. Відкриття даного об’єкту
Територіального центру соціального обслуговування Деснянського району
міста Києва, в якому буде функціонувати 3 відділення для створення умов щодо
надання соціальних та реабілітаційних послуг заплановано у 2023 році.
капітальний ремонт приміщення адмінбудівлі Управління праці
та соціального захисту населення Деснянської районної в м. Києві державної
адміністрації, за адресою:м. Київ, вул.Закревського, 87-Д у 2020-2023 роках.
Потреба у коштах.
№

Вид робіт

з/п

1
2
3
4

5

6

Капітальний ремонт
покрівлі
Капітальний ремонт по
заміні вікон будинку
Капітальний ремонт
вхідної групи будинку
Капітальний ремонт 2
поверху приміщень
будинку та санвузлів
Капітальний ремонт 1
поверху приміщень
будинку та
електромонтажні роботи
Капітальний ремонт з
утеплення стін фасаду
будинку
Разом

2020
(кошти
доведено
грн)

2021

2022

2023

грн

грн

грн

579 953,00
368 023,00
159 730,00
1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 107 706,00 1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Очікуваний результат.
- реалізація державної політики соціального захисту населення на рівні
району, правове забезпечення громадян у сфері соціального захисту населення,
підвищення якості надання публічних послуг. Основними умовами успішності
реалізації проєкту заходів є наявність фінансових ресурсів, людська
спроможність суб’єктів реалізації проєктів, а також низький рівень можливих
ризиків.
- створення умов для надання реабілітаційних послуг дітей та молоді з
функціональними обмеженнями Деснянського району, забезпечення об’єктами
соціальної інфраструктури.

2. Соціальна підтримка та допомога
Пріоритетні напрями діяльності Територіального центру соціального
обслуговування Деснянського району міста Києва (далі - Територіальний
центр)
1. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної
допомоги, а саме надання соціальних послуг згідно з Державними стандартами
особам, що опинились у складних життєвих обставинах.
2. Створення умов для максимального охоплення соціальними та
реабілітаційними послугами сімей з дітьми, які мають інвалідність.
3. Впровадження інноваційних форм роботи по забезпеченню надання
послуги денного догляду з комплексом реабілітаційних заходів для осіб з
інвалідністю віком від 18 до 23 років.
4. Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського
секторів у розвитку соціальної сфери.
Пропозиції щодо розвитку
Розширення мережі відділень денного догляду та реабілітації дітей з
інвалідністю, що створить альтернативу інституційному догляду, можливе
після реконструкції нежитлової будівлі по вул. Миколи Закревського, 3
відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2020 № 691 «Про внесення
змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 19 серпня 2017 № 983 «Про реконструкцію
нежитлової будівлі на вулиці Миколи Закревського, 3.
№

Індикатор

Одиниця
виміру

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Створення
мережі відділення
відділень
соціальної
реабілітації для дітей та
молоді
з
інвалідністю
(надання
соціальних
послуг
дітям
з
інвалідністю
денний особи
догляд, послуги соціальномедичної
реабілітації,
соціальна
адаптація,
консультування, тощо)

3

160

Очікуваний результат: можливість щоденно одночасно надавати 160 дітям та
молоді з інвалідністю якісні соціальні та реабілітаційні послуги

Забезпечення доступної, якісної первинної та вторинної
медичної допомоги.
Сучасний стан.
На території Деснянського району працюють 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 31 лікарська
амбулаторія, з яких 23 – сімейної медицини.
Всього в районі функціонує 7 відокремлених амбулаторій за адресами: вул.
Лаврухіна, 6, вул. Милославська, 33А, вул. Братиславська, 18, вул. Волкова, 16,
вул. Бальзака, 22, пр. Лісовий, 23А та амбулаторія в селищі Биківня.
В зазначених амбулаторіях приймають лікарі загальної практики-сімейні
лікарі, лікарі-педіатри, здійснюється забір матеріалу для клініко-лабораторних
досліджень, проводяться електрокардіографічне обстеження, фізіотерапевтичні
та інші процедури.
Медичну допомогу мешканцям району надають 597 лікарів, 758
молодших спеціалістів з медичною освітою. Забезпеченість лікарями на 10 тис.
населення становить 16,15, медичних працівників з базовою освітою – 20,50.
Укомплектованість штатних посад центрів первинної медико-санітарної
допомоги лікарями складає 72,1%, медичними працівниками з базовою
освітою – 75,7%.
Укомплектованість штатних посад лікарями та медичним працівниками з
базовою освітою КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського
району м. Києва складає 78,0% (80,0 % - лікарями, 74,0% - середнім медичним
персоналом).
Кількість ліжок денного стаціонару – 62. Забезпеченість ліжками денного
стаціонару становить 1,68 на 10 тисяч населення.
Демографічна ситуація характеризується високими показниками
смертності, особливо серед населення працездатного віку, низькими
показниками народжуваності.
Важливим показником, який характеризує розвиток системи охорони
здоров’я є малюкова смертність. Показник малюкової смертності по району за
2019 рік становить 4,24 на 1 тисячу народжених (по місту Києву – 3,11).
З 01.07.2018 відбулася зміна фінансування закладів надання первинної
медичної допомоги. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
25.04.2018 № 407 «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій
медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для
первинної медичної допомоги» комунальні некомерційні заклади охорони
здоров’я почали отримувати фінансування за принципом «гроші йдуть за
пацієнтом», тобто за кількістю підписаних декларацій лікарів з пацієнтами.
Станом на 31.07.2020 обрали свого лікаря та підписали з ним декларацію
279917 осіб, що складає 75,7 % від загальної кількості населення району.
З 01.04.2019 запрацювала нова система видачі ліків за електронними
рецептами.

Національною службою здоров’я України (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 01.04.2020 стартував ІІ етап медичної реформи – реформування
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) ланок надання
медичної допомоги.
На території району функціонує один заклад охорони здоров’я, що надає
вторинну (спеціалізовану) амбулаторну медичну допомогу - комунальне
некомерційне
підприємство
«Консультативно-діагностичний
центр»
Деснянського району м. Києва.
Ключові проблеми:
- дефіцит забезпеченості медичними кадрами;
- застаріла матеріально-технічна база закладів, яка десятиріччями не
покращувалася потребує подальшого оновлення;
- недостатнє фінансування вторинної ланки надання медичної допомоги
на заробітну плату, пільгові медикаменти для населення;
- потребує удосконалення структура підпорядкування будівель КНП
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району м.
Києва за адресами пр.Маяковського,18А, вул. Курчатова, 18А;
- не вирішено питання соціального захисту медичних працівників –
відсутність можливості житла (службового житла);
- Програмою соціально-економічного розвитку на 2020 рік по галузі
охорона здоров’я району практично не враховані потреби закладів охорони
здоров’я щодо проведення
капітальних ремонтів (зокрема, термінова
необхідність укріплення фундаменту будівлі КНП «ЦПМСД № 1», проведення
ремонту в КНП «ЦПМСД № 3», виготовлення проектної документації на
проведення та подальший капітальний ремонт будівлі філії № 1 КНП «ЦПМСД
№ 4» по пр. Маяковського,18А), тощо та закупівлі необхідного діагностичного
обладнання, інструментарію, твердого інвентарю, меблів.
Пропозиції щодо розвитку:
Перспективи розвитку галузі охорони здоров’я в Деснянському районі.
- подальше впровадження ІІ етапу медичної реформи-реформування
вторинної (спеціалізованої) ланки надання медичної допомоги за Програмою
медичних гарантій. здійснення організаційних заходів по удосконаленню
надання вторинної медичної допомоги та лабораторних обстежень, виключно,
за направленням сімейних лікарів;
- подальше впровадження електронної медицини в практичну діяльність
медичних працівників (електронна амбулаторна карта, електронний листок
непрацездатності;
- забезпечення безперервності та наступності у наданні первинної та вторинної
медичної допомоги;
- здійснення модернізації наявного рентгенологічного обладнання:

оцифрування мамографу, який знаходиться в медичному закладі за адресою:
вул. Закревського, 81/1 з метою ранньої діагностики онкологічних захворювань
(2020-2021 роки).
- подальший розвиток малоінвазивної хірургії в КНП КДЦ - розширення
переліку проведення амбулаторних оперативних втручань офтальмологічного
та хірургічного профілів у стаціонарі одного дня;
- перегляд діючих в КНП КДЦ тарифів на платні медичні послуги для
пацієнтів, котрі виявили бажання отримати медичну допомогу не за договорами
укладеними з Національною службою здоров’я України (2020-2021 роки);
- продовження роботи по вільному вибору лікаря та підписання з ним
декларації на медичне обслуговування;
- подальша робота по реалізації урядової програми «Доступні ліки» та
відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на інсулінозалежний
цукровий діабет;
- будівництво багатопрофільної лікарні в Деснянському районі міста
Києва;
- розширення мережі амбулаторій загальної практики-сімейної медицини
по вул. Будищанській, 3, Бикова, 7а, Закревського, 101а (2020-2022 роки);
- спільно з Департаментом охорони здоров’я визначення пріоритетності в
проведенні капітальних ремонтів закладів охорони здоров’я, віднесених до
сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
(2020-2025 роки);
- подальша реалізація глобальної ініціативи стратегії Fast-Trask Cities у м.
Києві (90х90х90) з покращення надання медичних послуг у сфері ВІЛ /СНІДу
(2020-2022 роки);
- подальше впровадження в роботу закладів клінічних локальних
протоколів, продовження роботи по удосконаленню та дотриманню обсягів та
якості надання медичної допомоги на рівні ПМСД відповідно до локальних
клінічних протоколів(2020-2025 роки);
- покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я,
віднесених до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації, а саме закупівля сучасного медичного обладнання (2020-2025
роки);
- вирішення питання соціальної захищеності медичних працівників
(збільшення заробітної плати, покращення житлових умов).
Очікуваний результат:
- забезпечення реалізації права громадян на охорону здоров’я та підвищення
рівня задоволення населення якістю надання медичних послуг;
- покращення демографічних показників: припинення природного
скорочення чисельності населення; зниження рівня дитячої смертності.
- зниження загального коефіцієнту смертності населення, у тому числі від
інфекційних захворювань та захворювань на соціально-значимі хвороби
(ВІЛ/СНІД, туберкульоз, наркоманія);
- забезпечення безперервної доступної якісної первинної та вторинної
медичної допомоги;

- оснащення закладів охорони здоров’я Деснянського району міста Києва
відповідно до табеля оснащення, затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров’я України;
- поліпшення укомплектованості медичними працівниками закладів охорони
здоров’я, підвищення рівня доступності медичної допомоги;
- ефективне використання матеріально-технічних та кадрових ресурсів,
змінення підходів до фінансування.
Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою.
Сучасний стан.
В районі функціонує 139 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: 9 закладів дошкільної освіти; 7 закладів
загальної середньої освіти;
У 2019-2020 навчальному році в закладах дошкільної освіти виховувалися
14548 вихованців, в закладах загальної середньої освіти навчалися
37303 учнів.
Освітній процес у закладах забезпечували 8225 педагогічних працівників.
Відповідно до перспективної мережі класів та учнів ЗЗСО на
2020-2021 н. р. до 1-х класів уже прийнято 3810 дітей.
У 2019-2020 навчальному році функціонували інклюзивні групи та класи
для дітей з особливими освітніми потребами.
У 2020-2021 навчальному році планується розширення мережі
інклюзивних груп та класів у закладах освіти.
У Деснянському районі функціонує інклюзивно-ресурсний центр № 3.
Для забезпечення безпеки перебування дітей в усіх закладах освіти
району функціонує комплексна система відео спостереження та підключена
тривожна кнопка.
У 2019-2020 н.р. дослідно-експериментальна робота в освітньому
просторі Деснянського району реалізувалася в 16-ти науково-дослідних
педагогічних експериментах, 11 з яких мають статус Всеукраїнського рівня (10
закладів) та 5 – регіонального рівня (17 закладів).
З метою розбудови мережі STEM та STEAM- центрів, у 29 закладах
загальної середньої освіти району закуплено 50 навчальних кабінетів
природничо-математичного циклу: 13 кабінетів фізики, 9 кабінетів хімії, 10
кабінетів біології, 6 кабінетів географії, 12 кабінетів математики.
Наразі триває активна підготовка закладів освіти до початку нового
навчального року. В рамках реалізації концепції «Нова українська школа» за
кошти державної субвенції та кошти місцевого бюджету проводяться поточні
та капітальні ремонти класів НУШ, купується сучасне обладнання та меблі для
створення
Нового
освітнього
простору,
комп’ютерна
техніка,
багатофункціональні пристрої (БФП) для учнів 1-х класів, дидактичні
матеріали.

У зв'язку із карантинними заходами в Україні, особлива увага
приділяється питанню забезпеченості закладів освіти району миючими та
дезінфікуючими засобами,
безконтактними
термометрами,
засобами
індивідуального захисту тощо.
Ключові проблеми:
• недостатня кількість закладів дошкільної освіти та закладів загальної
середньої освіти;
• кадрове забезпечення закладів дошкільної та загальної середньої освіти
(вихователі, помічники вихователів, вчителі, асистенти вчителів та інш.)
Пропозиції щодо розвитку:
Для подальшого розвитку галузі освіта пропонуємо в найближчі п’ять
років вирішити питання:
Будівництво закладу загальної середньої освіти в 24 мікрорайоні
Будівництво закладу загальної середньої освіти в 20 мікрорайоні
Будівництво закладу дошкільної освіти та закладу загальної середньої
освіти в селищі Биківня
Відновлення
роботи
закладу
дошкільної
освіти
№
782
(вул. Сержа Лифаря, 16-А)
Відновлення роботи
(вул. Каштанова, 6)

закладу

дошкільної

освіти

№

2023 рік
2024 рік
2025 рік
2021 рік

618 2025 рік

Проведення капітальних ремонтів приміщень у закладах освіти, щороку
придбання обладнання та предметів довгострокового користування,
оргтехніки, меблів тощо

Очікуваний результат.
Забезпечення якісної, сучасної та доступної дошкільної та загальної
середньої освіти в Деснянському районі.
Просування здорового способу життя.
Сучасний стан.
На території Деснянського району міста Києва завдання з фізичної
культури та спорту за місцем проживання, а також підготовку спортсменів
забезпечують: Деснянський районний у місті Києві Центр фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх»; Центр навчання плаванню Деснянського району м.
Києва; Спортивно-розважальний комплекс «Х-парк», парк Дружби народів;
Спортивно-оздоровчі клуби інших форм власності та підпорядкування.
До складу Деснянського районного у м. Києві Центру фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх», входять 20 спортивних клубів: «Атлетизм» бодібілдінг, тренажерний зал; «Браво» - спортивні танці, акробатика, художня
гімнастика; «Вигурівщина» – футбол; «Гонг» - бокс, кікбоксинг, греко-римська
боротьба; «Зміна» – хортинг; «Надія» - тайський бокс, тренажерний зал;

«Прометей» – боротьба; «Шахи»; «Ракетка» - настільний теніс; «Ритм»
тренажерний зал; «Торос»
- бокс, кікбоксинг; «Центр східних видів
єдиноборств - самбо, таеквон-до; «Ніка» - бокс, боротьба; «Троєщина» –
баскетбол; «Марафон» – легка атлетика; «Сталкер» – спортивний туризм;
«Аматор» – спортивна рибна ловля; «Кінолог» – кінологічний клуб;
«Переможець» – греко-римська боротьба; «Футбольний клуб «Лісовий» –
футбол.
У Центрі навчання Плаванню Деснянського району м. Києва, проводяться
заняття для дітей віком від 0-14 років, а також функціонують секції з
лікувального плавання, аква-аеробіки, фітнесу, айкідо, карате, кунг-фу.
Також, з метою вирішення завдань з розвитку фізичної культури і спорту,
пропаганди здорового способу життя, сприяння соціальному захисту та
підтримці творчих ініціатив дітей та молоді, пропаганді здорового способу
життя регулярно проводяться фізкультурно-спортивні заходи.
Ключові проблеми:
По галузі «Фізична культура і спорт»:
 розширення мережі спортивних клубів комунальної форми
власності;
 здійснення робіт з капітального ремонту приміщень спортивних
клубів;
 оновлення матеріально-технічної бази.
У сфері молодіжної політики:
- створення Центру патріотичного виховання для дітей та молоді.
Пропозиції щодо розвитку.
З метою розвитку галузі «Фізична культура і спорт» в найближчі п’ять
років вирішити питання:
Потреба в коштах.
Обсяг асигнувань з бюджету м. Києва, тис. грн.
№

1

Найменування
напряму/назва об'єкта

Всього,
в т.ч.

в т.ч.
2020

2021

2022

Галузь "Фізична культура і спорт "
Розробка
проектної
документації з визначення
точки
підключення
необхідної
приєднаної
потужності
навантаження
1
90,0
спортивного
клубу
«Переможець»,
проспект
Маяковського Володимира,
26А

2023

2024

2025

2

3

4

5

6

7

8

Капітальний
ремонт
спортивного
майданчику
Деснянського районного у
місті
Києві
Центру
фізичного
здоров'я
населення "Спорт для всіх",
вулиця О. де Бальзака, 54А
Капітальний
ремонт
спортивного
майданчику
Деснянського районного у
місті
Києві
Центру
фізичного
здоров'я
населення "Спорт для всіх",
вулиця Висоцького, 8А
Капітальний
ремонт
приміщення
спортивного
клубу
"Центр
східних
єдиноборств" Деснянського
районного у місті Києві
Центру фізичного здоров'я
населення
"Спорт
для
всіх",вулиця Лифаря Сержа
(Сабурова Олександра), 20
Капітальний
ремонт
приміщення
спортивного
клубу
Атлетизм"
Деснянського районного у
місті
Києві
Центру
фізичного
здоров'я
населення
"Спорт
для
всіх",вулиця Бальзака Оноре
де, 12
Капітальний
ремонт
приміщення
спортивного
клубу "Браво" Деснянського
районного у місті Києві
Центру фізичного здоров'я
населення
"Спорт
для
всіх",вулиця Радунська, 18
Капітальний
ремонт
приміщення
спортивного
клубу
"Ратник"
Деснянського районного у
місті
Києві
Центру
фізичного
здоров'я
населення
"Спорт
для
всіх",проспект
Маяковського Володимира,
93Є
Капітальний
ремонт
приміщення
спортивного
клубу
"Кураш
Комбат
Кураш"
Деснянського
районного у місті Києві

1

11000,0

1

3600,0

1

3000,0

1

3600,0

1

4000,0

1

3000,0

1

3200,0

2100,0

Центру фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх",
вул. Ніколаєва, 7
Капітальний
ремонт
приміщення
спортивного
клубу
«Переможець»,
проспект
Маяковського
9 Володимира, 26А
Капітальний ремонт
спортивного майданчику
Деснянського районного у
місті Києві Центру
фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх",
10 вулиця Мілютенка, 44
Капітальний ремонт Центру
навчання плаванню
Деснянського району м.
Києва, вул. Закревського
11 Миколи, 67А

12

Облаштування скейт-парків
на території деснянського
району

1

2000,0

2000,0

1

1700,0

1700,0

1

650,0

650,0

12
оди
ниц
ь

1200,0

750,0

750,0

750,0

1000,0

Очікуваний результат:
- популяризація та розвиток фізичної культури та спорту у Деснянському
районі міста Києва, збільшення кількості відвідувачів спортивних клубів та
популяризація здорового способу життя;
- підвищення рівня охоплення населення району мережею спортивних
клубів;
- забезпечення загальнодоступних можливостей розвитку власних
здібностей усіх без винятку дітей та молоді району;
- профілактика правопорушень на вулицях району, запобігання проявам
антисоціальної поведінки дітей та підлітків, а також негативних явищ у
молодіжному середовищі.
Управління об’єктами комунальної власності територіальної громади
міста Києва, що передані до сфери управління Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації.
Сучасний стан.
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно.
З набуттям чинності Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав та обтяжень на нерухоме майно» та відповідно до рішення
Київської міської ради від 23.10.2013 № 270/9758 «Про питання, пов’язані з
державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що належить до
комунальної власності територіальної громади міста Києва» доручено
підприємствам, організаціям та установам, заснованим на комунальній

власності територіальної громади міста Києва, та іншим суб’єктам, на балансі
яких обліковується майно, що перебуває у комунальній власності
територіальної громади міста Києва, вчиняти усі дії, пов’язані з проведенням
процедури державної реєстрації права власності територіальної громади міста
Києва на нерухоме майно (крім земельних ділянок), що належить до
комунальної власності територіальної громади міста Києва.
Станом на 01.07.2020 балансоутримувачами зареєстровано прав
власності на 291 об’єкт, що становить 62,71 % від загальної кількість
запланованих 464 об’єктів, які підлягають реєстрації.
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про
запобігання
поширенню
на
території
України
коронавірусу
COVID – 19», введено карантин для уникнення розповсюдження інфекції,
обмежувальні заходи до всіх сфер життя, що призвело до уповільнення
реєстрації речових прав. Реєстрація речових прав продовжиться після
закінчення карантину та зняття обмежувальних заходів.
Ключові проблеми.
- перебування об’єктів реєстрації у податковій заставі;
- введення карантину та обмежувальних заходів в країні;
- виготовлення нових технічних паспортів, тощо.
Підвищення ефективності фінансово-господарська діяльність комунальних
підприємств Деснянського району.
На виконання розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.06.2020
№ 367 Про внесення змін до
розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
від 15 березня 2011 року № 186 «Про деякі питання діяльності комунальних
підприємств, що передані до сфери управління Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації» 05.08.2020 проведено засідання комісії з
розгляду фінансово-господарської діяльності що передані до сфери управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.
За результатами фінансово-господарської діяльності за 6 місяців 2020
року 15 комунальних
підприємств, що передані до сфери управління
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації мають наступні
показники:

3 прибуткових: Комунальне підприємство «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду» Деснянського району м. Києва отримало
чистого прибутку у розмірі 1 704,0 тис. грн.; КП «Ватутінськінвестбуд»
отримало 56,0 тис. грн. чистого прибутку; КП «Автотранспортник» отримало
94,1 тис. грн. чистого прибутку;
 2 збиткових: КП «Зеніт» Деснянського району м. Києва отримало
збиток у розмірі 1711,0 тис. грн.; КП «Оптова база» за 6 місяців 2020 року
отримало збиток в розмірі 6,0 тис. грн.
Враховуючи надзвичайний стан в країні, що пов’язаний з
короновірусною хворобою (COVID-19) фінансово-господарська діяльність
підприємств за І півріччя 2020 року з об’єктивних причин не оцінювалась.

Станом на 01.07.2020 р. загальна вартість активів, що відображені в
балансах комунальних підприємств, що передані до сфери управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації складає 488
228,0 тис. грн.
Сукупні доходи госпрозрахункових суб’єктів, переданих до сфери
управління Деснянської РДА за 6 місяців 2020 р., становлять 369 730,0 тис. грн
(без ПДВ).
Сума чистого прибутку становила 1 854,1 тис. грн.
Сума збитку становила 1 717,0 тис. грн.
На затвердження до Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) щорічно
подаються річні фінансові плани на наступний рік та уточнені проекти річних
фінансових планів на рік (до 01 грудня року, передує плановому) підприємств,
організацій, установ, які планують отримання бюджетних коштів у вигляді
дотацій, субвенцій та субсидій, або реалізацію в наступному році продукції
(товарів, робіт, послуг) за рахунок бюджетних коштів.
Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 20 листопада 2018 року № 2101 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням
середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій,
установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста
Києва та громадянських товариств у яких є частка майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30%», затверджені
стратегічні плани розвитку на середньостроковий період з 2020 по 2022 роки
наступними комунальними підприємствами: КП «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва»; КП
«Зеніт» Деснянського району м. Києва; КП «Ватутінськінвестбуд», КП
«Автотранспортник»;
КНП
«Консуультативно-діагностичний
центр»
Деснянського району м. Києва; КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги № 1» Деснянського району м. Києва; КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 2» Деснянського району м. Києва; КНП «Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району м. Києва;
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району
м. Києва.
Забезпечення ефективного використання майна територіальної громади міста
Києва, створення нових робочих місць, розвитку підприємництва, нежитлові
приміщення передаються в орендне користування.
З набранням чинності 01.02.2020 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157 та Порядку передачі
в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди
державного та комунального майна» впроваджується новий порядок передачі
майна в оренду через електронну торгову систему.
На даний час Електронна торгова система, передбачена вищезазначеним
Законом України, що включає центральну базу даних та електронні майданчики
для проведення аукціонів з передачі в оренду комунального майна в

електронній формі, не введена в експлуатацію та доступ до неї не наданий
суб’єктам орендних відносин.
За І півріччя 2020 року кількість договорів оренди у порівнянні
відповідним періодом минулого року збільшилось, а саме:
 у КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Деснянського району м. Києва» - з 280 до 286 договорів оренди;
 у КП «Ватутінськінвестбуд» - з 33 до 38;
 в Управлінні освіти – з 109 до 141.
Надходження від оренди нежитлових приміщень майна комунальної
власності територіальної громади міста Києва за І півріччя 2020 року
зменшились у порівнянні з І півріччям 2019 року через введення карантинних
обмежень постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 № 211 та
неможливістю орендарів використовувати орендовані приміщення і працювати
в них під час обмежень через заборони конкретних видів діяльності.
У зв’язку з чим, рішенням Київської міської ради від 26.03.2020
№ 903/9073 «Про деякі питання нарахування орендної плати за користування
майном територіальної громади міста Києва, плати за право тимчасового
користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної
громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів», з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
тимчасово, орендарям встановлено орендну плату у розмірі 50 % від розміру
орендної плати, визначеної у договорах оренди, та у випадку, коли орендар
повідомив про неможливість використання об’єкту оренди у зв’язку із
введенням обмежувальних заходів, орендареві встановлюється орендна плата у
розмірі однієї гривні.
Спостерігається позитивна динаміка щодо надходжень орендної плати на
рахунки підприємств, установ, організацій - балансоутримувачів відносно
нарахованих коштів за 6 місяців 2020 року, тобто вище рівня 100%.
За результатами оцінки діяльності райдержадміністрацій Деснянський
район посів 2 місця за показниками надходжень орендної плати.
Ключові проблеми.
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно.
• перебування об’єктів реєстрації у податковій заставі;
• введення карантину та обмежувальних заходів в країні;
Оренда майна комунальної власності територіальної громади міста Києва
• у зв’язку з карантинними заходами, пов’язаними з СОVID-19
неможливість використання об’єкту майна та отримання орендної плати в
повному обсязі;
• неврегульовано чинне законодавство стосовно передачі в орендне
користування об’єктів майна:
- Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від
03.10.2019 № 157:

- Порядок передачі в оренду державного та комунального майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №
483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»;
Порядок передачі в оренду державного та комунального майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483
«Деякі питання оренди державного та комунального майна»
Пропозиції щодо розвитку:
- впорядкування алгоритму дій щодо передачі в орендне користування;
- контроль за кількістю зареєстрованих об’єктів нерухомого майна;
- посилення
контролю
за
фінансово-господарською
діяльністю
комунальних підприємств, що передані до сфери управління Деснянської
райдержадміністрації
Очікуваний результат:
- запуск процедури передачі майна комунальної власності в орендне
користування через електронні аукціони
- формування інвестиційно-привабливих переліків вільних приміщень та
переліків для установ, що надають соціально-важливі послуги
- автоматизований дозвіл на суборендне користування об’єктом оренди
- отримання привабливіших цінових пропозицій за оренду комунального
майна на аукціонах при передачі в оренду чи продовженні договорів оренди
- використання майна під будь-які потреби орендаря
- зростання здорової конкуренції
- пришвидшення процедури передачі в орендне користування майна та
підписання договору оренди
- використання майна під будь-які потреби орендаря
Надання доступних та якісних адміністративних послуг.
Сучасний стан.
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги» у
ЦНАПі надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його
взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг,
ЦНАП має два територіальні підрозділи – центральний в приміщенні РДА, за
адресою: просп. Маяковського, буд. 29, та філія на Лісовому масиві, за
адресою: просп. Лісовий, буд. 39а.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через центри надання
адміністративних послуг в місті Києві, визначено рішенням Київської міської
ради від 28.07.2016 № 861/861 «Про визначення переліків адміністративних
послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг в
місті Києві».
Спектр послуг, що надаються через центри надання адміністративних
послуг постійно розширюється. Пріоритетом визначено надання комплексних
послуг за життєвими обставинами.

Збільшення кількості адміністративних послуг тягне за собою збільшення
кількості суб'єктів звернення до ЦНАПів.
Протягом І півріччя 2020 року запроваджено адміністративні послуги:
- «Облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з
фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, та
надання житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання
внутрішньо переміщених осіб»;
- послугу «Видача довідки про перебування на квартирному обліку»
переведено в «Швидку послугу»;
- послуги МВС у філії ЦНАПу (державна реєстрація, перереєстрація
транспортних засобів та заміна посвідчення водія);
– комплексну послугу 2 в 1: оформлення і видача паспорта громадянина
України з безконтактним носієм вперше особі у віці 14 років з одночасним
отриманням номера платника податків.
За І півріччя 2020 року через ЦНАП надано 35001 послуга. У зв’язку з
налагодженням взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг,
спостерігається динаміка збільшення кількості надання послуг в електронному
вигляді, порівняно з аналогічним періодом у 2019 році.
Адміністратори ЦНАПу надають більше 150 адміністративних послуг.
ЦНАП підключено до реєстрів: єдиний державний реєстр юридичних осіб,
ФОПів та ГФ; державний реєстр речових прав на нерухоме майно; державний
земельний кадастр; єдиний державний демографічний реєстр; єдиний
державний реєстр МВС; державний реєстр актів цивільного стану громадян;
реєстру територіальної громади міста Києва.
Адміністратори ЦНАПу працюють за Єдиними вимогами (стандартами)
до якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних
послуг.
Кожен громадянин має доступ до повної інформації про всі
адміністративні послуги в ЦНАПі та має змогу ознайомитись з
інформаційними та технологічними картками необхідних послуг на офіційному
веб-порталі адміністративних послуг міста Києва.
Статистичні дані свідчать, що рівень довіри до ЦНАПу досить високий.
Переважна більшість відвідувачів користується саме послугами ЦНАПу, а не
альтернативних установ, які здійснюють свою діяльність на комерційній основі.
Ключові проблеми:
– недостатня кількість адміністраторів;
– часткова відсутність належних умов для надання послуг особам з
обмеженими фізичними можливостями, іншим маломобільним групам
населення та громадянам з вадами зору;
– забезпечення належного фінансування ЦНАП для утримання в
належному стані матеріально технічної бази, оновлення обладнання та
здійснення закупівель спеціалізованого обладнання з метою впровадження
нових адміністративних послуг.

Пропозиції щодо розвитку:
Розвиток ЦНАПу у Деснянському районі:
 модернізація ЦНАПу та приведення до державно-будівельних норм,
щодо створення належних умов для надання послуг особам з обмеженими
фізичними можливостями, іншим маломобільним групам населення та
громадянам з вадами зору;

підтримання належного рівня матеріально-технічної бази ЦНАПу у
Деснянському районі;

створення розгалуженої мережі ЦНАП на території району (в т.ч.
віддалені робочі місця, мобільні адміністратори).
Кадрове забезпечення:
–
збільшення чисельності адміністраторів із розрахунку: 1
адміністратор на 5000 населення (станом на 01.06.2020 населення Деснянського
району 369 235 мешканців). Оптимальна кількість адміністраторів – 74 штатні
одиниці;
–
забезпечення постійного підвищення кваліфікації працівників
ЦНАП.
Підвищення якості надання адміністративних послуг:
– створення передумов для переведення надання максимально можливої
кількості адміністративних послуг в електронний вигляд у взаємодії з
Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг м. Києва;
- реалізація держаних програм;
- запровадження системи оцінки роботи адміністраторів.
Уніфікація адміністративних послуг:
–
збільшення кількості адміністративних послуг (комплексна послуга
«єМалятко», послуга з видачі посвідки на тимчасове проживання);
–
збільшення додаткових послуг (послуга з оформлення картки
платника
податків,
оформлення
електронного
цифрового
підпису
Акредитованого центру сертифікації ключів органів юстиції України,
запровадження роботи єдиного контактного центру для всіх ЦНАП м. Києва на
базі Сall-центру «15-51»);
–
екстериторіальність адміністративних послуг;
 реалізація оптимізації процедур отримання адміністративних послуг на
рівні району;

зменшення кількості документів необхідних для оформлення
адміністративної послуги.
Продовження впровадження системи управління якістю адміністративних
послуг:
 опрацювання
технологічних
та
інформаційних
карток
адміністративних послуг щодо можливості скорочення терміну надання деяких
життєво важливих адміністративних послуг (наприклад довідка та витяг про
право власності, архівна довідка) у відповідності до чинного законодавства;

 систематичне проведення аудиту якості надання адміністративних
послуг і задоволеності відвідувачів рівнем їх обслуговування, оперативне
реагування на виявлені недоліки;
 інтеграція мобільного додатку Kyiv Smart City, який забезпечить
доступ до всіх електронних сервісів міста.
Очікуваний результат.
– задоволення потреб суб’єктів звернень та надання якісних
адміністративних послуг;
– надання комплексних послуг в одному місці та за меншої
кількості відвідувань у короткий термін;
– поліпшення якості послуг та забезпечення реалізації державної
політики у сфері надання адміністративних послуг;
– забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та
порядок надання адміністративних послуг, що надаються через
адміністратора;
– підвищення цифрових знань у відвідувачів щодо можливостей
отримання послуг в електронному вигляді;
– методологічне та організаційне забезпечення ЦНАПу.
Сприяння забезпеченню населення продовольчими,
непродовольчими товарами та послугами.
Сучасний стан.
Станом на 01.07.2020 року в Деснянському районі здійснюють
обслуговування населення району 276 стаціонарних магазинів з загальною
торговою площею 252,3 тис. кв. метрів, 267 закладів ресторанного
господарства, 696 підприємства побутового обслуговування населення.
З початку року відкрито 8 об’єктів сфери побуту, що сприяло створенню на
підприємствах побуту близько 30 нових робочих місць.
Велику роль у забезпеченні населення продовольчими та непродовольчими
товарами продовжують займати ринки. На території району функціонують 18
ринків та ринкових майданчиків, загальною площею 443 тис. кв. м. із
загальною кількістю торговельних місць – 8558.
Основний показник розвитку галузі - роздрібний товарооборот, який за
січень-березень 2020 року склав 4042,5 млн. грн., що у порівнянні з
аналогічним періодом 2019 року збільшився на 8,7 %.
Для зручності та в межах крокової досяжності від місця проживання
мешканців Деснянського району у І півріччі 2020 року проведено 22 районні
ярмарки з продажу продовольчої, плодоовочевої та сільськогосподарської
продукції.
Ключові проблеми:
• несанкціонована торгівля на території Деснянського району;
• відсутність повноважень райдержадміністрацій щодо впливу на якість
проведення ярмаркових заходів на території Деснянського району.

• порушення тиші та спокою мешканців будинків, в яких на перших
поверхах житлових будинків розміщені заклади торгівлі або
ресторанного господарства, що здійснюють продаж алкогольних напоїв
особливо у нічні години.
Пропозиції щодо розвитку.
- в місцях здійснення несанкціонованої торгівлі розміщення (будівництво)
об’єктів торгівлі (відкриття ринків, магазинів, торгових центрів) або
організація та проведення постійно діючих сезонних ярмаркових заходів;
- передача повноважень щодо організації та проведення районних
ярмаркових заходів від Київської міської державної адміністрації до
райдержадміністрацій;
- внесення змін до чинного законодавства стосовно погодження режиму
роботу
суб’єктів
господарювання
всіх
форм
власності
з
райдержадміністрацією.
Очікуваний результат:
- впорядкування та розширення торговельної мережі району, здійснення
торгівлі відповідно до чинного законодавства, збільшення робочих місць
(легальна занятість населення), наповнення бюджету міста, здійснення
торговельного обслуговування на належному рівні з забезпеченням
дотримання законодавства;
- забезпечення більш належного контролю та оперативного вирішення
проблем проведення ярмаркових заходів, поповнення бюджету району;
- зменшення кількості скарг мешканців щодо порушення підприємцями
законодавства про тишу та громадський спокій у нічні години;
- покращення забезпечення мешканців району продовольчими та
непродовольчими товарами .

Контроль за благоустроєм та екологія.
Сучасний стан.
Благоустрій.
З метою здійснює контролю за благоустроєм території, підтримання
належного санітарно-технічного стану території Деснянського району міста
Києва щоденно проводяться виїзні обстеження території Деснянського району
за наступними напрямками.
1.Стихійні сміттєзвалища:
Станом на теперішній час наявна проблема утворення стихійних
сміттєзвалищ на територіях земель запасу міста, зокрема, біля недобудованого
Опікового центру, по вул. Пухівській.
Беручи до уваги відсутність цільового бюджетного фінансування на
проведення зазначених робіт, станом на теперішній час, під контролем
профільних відділів Деснянської РДА прибирання здійснюється за участю
соціально-активної громади.

2. Стихійна торгівля:
Спеціалістами профільних відділів Деснянської райдержадміністрації
спільно з представниками поліції щоденно проводяться виїзні обстеження
території Деснянського району на предмет виявлення та ліквідації місць
несанкціонованої торгівлі.
На момент проведення комісійних обстежень місця несанкціонованої
торгівлі ліквідуються, після чого відповідальними працівниками Деснянського
УП ГУНП, відповідно до наданих повноважень, та в рамках штатних і
ресурсних можливостей, здійснюється контроль щодо недопущення повторного
утворення стихійної торгівлі.
Під час проведення обстежень проводиться роз’яснювальна робота з
продавцями щодо можливості здійснення торгівельної діяльності на пільгових
умовах на території ринків. Також, керівників ринків та торговельних центрів
інформують щодо персональної відповідальності за недопущення утворення
осередків стихійної торгівлі на прилеглих територіях.
3.Покинутий автотранспорт
Наразі, відповідно до інформації комунальних підприємств Деснянського
району міста Києва, на території району виявлено 64 покинутих автомобілів,
серед яких більшість у занедбаному стані.
Проте, згідно 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 не наділені повноваженнями по здійсненню евакуації та утилізації
покинутого автотранспорту.
Ключові проблеми:
- Санітарно-технічне утримання безбалансових територій (в тому числі
місця періодичного утворення несанкціонованих сміттєзвалищ)
- Єдиний архітип для тимчасових споруд
- Стихійна торгівля
- Евакуація безхазяйних та покинутих транспортних засобів
- Відсутність повноважень в частині надання дозвільних документів на
розміщення ТС, пересувної торгівлі, об’єктів сезонної торгівлі, ялинкових
базарів, ярмарків, альтанок
Пропозиції щодо розвитку:
1. Закріплення безбалансових територій
- закріплення безбалансових територій для їх санітарно – технічного
утримання із забезпеченням відповідного цільового бюджетного фінансування
(в тому числі місця періодичного утворення несанкціонованих сміттєзвалищ);
- по проблемним безбалансовим територіям, де мають місце стихійні
навали сміття, розглянути можливість передачі зазначених земельних ділянок
по спрощеній процедурі потенційним інвесторам для приведення їх у
належний санітарно – технічний стан з подальшим їх використанням
(будівництво житлових будинків, облаштування парків, скверів, облаштування
атракціонів тощо)
2.Архітипи тимчасових споруд (ТС).

- привести у відповідність зовнішній архітектурний вигляд ТС до
визначеного Архітипу під час кінцевого оформлення паспорта з суб’єктом
господарювання;
- зобов’язати суб’єктів господарювання привести у відповідність з
санітарно – технічними нормами схеми благоустрою ТС (розташування
квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення
фігурними елементами мощення тощо;).
- наявність діючого договору на вивіз сміття згідно Правил благоустрою
міста Києва.
3. Збільшення розміру штрафів.
- збільшення розміру штрафів за порушення Правил благоустрою в місті
Києві відповідно до складених протоколів про адміністративні правопорушення
за ст. 152 КУпАП від однієї тисячі сімсот гривень (1700 грн.) до сімнадцяти
тисяч гривень (17 000 грн.)
4. Легалізація стихійної торгівлі.
- в місцях періодичного утворення несанкціонованої торгівлі (орієнтовно
10 локацій), із врахуванням охоронних зон та інших нормативних обмежень
розглянути питання встановлення легких збірно-розбірних торгових
конструкцій відкритого типу єдиного архітипу із відповідними пайовими
внесками підприємців, які поповнюватимуть бюджет, в результаті ведення
торгівельної діяльності.
5. Передати повноваження від Київської міської державної адміністрації
до районних в місті Києві державних адміністрацій в частині надання
дозвільних документів на розміщення об’єктів сезонної торгівлі, пересувної
торгівлі, ялинкових базарів, тимчасових споруд, ярмарків.
6. Нормативне врегулювання питання з покинутими та безхазяйними
транспортними засобами.
Сучасний стан.
Озеленення району.
Працівниками Комунального підприємства по утриманню зелених
насаджень Деснянського району проводиться догляд за зеленими
насадженнями району на площі 1142,9 га, з них:
- 13 парків – 514,9 га;
- 34 сквери – 16,3 га;
- 11 озеленених територій – 10,2 га;
- 3 бульвари – 3,2 га;
- 9 інших озеленених територій - 488,2 га;
- 44 вуличнi насадження – 100,9 га;
- 15 транспортних розв'язок – 9,2 га.
На території бази підприємства, розташовані теплиці та ділянки
відкритого ґрунту площею 0,6 га, де вирощується 1,0 млн.один. квіткової
продукції, які висаджуються на закріпленій за підприємством території.
Існуючі теплиці збудовані власними силами підприємства, не є
проектними, без відповідної потужності та примітивною технологією
вирощування.

Виконання комплексу робіт з благоустрою та озеленення забезпечують 5
територіальних дільниць зеленого господарства.
Деснянський район розташований на намивних пісках, тому потребує
більшого поливу зелених насаджень, у зв’язку з цим виникає необхідність
влаштування поливочного водопроводу в парках і скверах району.
КП УЗН Деснянського району міста Києва розроблено стратегічний
середньостроковий план на 2020-2022 роки, який погоджено Департаментом
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та затверджено управлінням екології та
природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
З метою оперативного виконання виробничих завдань, збільшення
чисельності робітників – озеленювачів, в зв’язку з введенням нових об’єктів
благоустрою необхідне будівництво відповідних побутових приміщень.
Ключові проблеми:
- відсутність сучасного теплично-парникового господарства;
- недостатня кількість спецтехніки;
- відсутність поливочного водопроводу у більшості парків і скверів;
- відсутність відповідних побутових приміщень.
Пропозиції щодо розвитку:
- будівництво теплично-парникового господарства, що дасть змогу
виконання робіт на високому художньому і технологічному рівні з
використанням елементів ландшафтної архітектури (орієнтовна
вартість – 25 млн.грн.;
- придбання спеціальної автотракторної техніки, а саме:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Найменування
Спеціальний вантажний автомобіль МАЗ 5340С2 (поливомиючий)
Трактор МТЗ-82.1.26
Причіп для перевезення спецтехніки 40РВ2212
Автовишка АГП-30-А
МАЗ 5340С2 з маніпулятором
IVECO Daily (вантажо-пасажирська)
Екскаватор JCB 3CX
Міні навантажувач JCB 225
Агрегат для перевезення води АПВ3
Навісний пересадник дерев Baumalight ST 440
STIHL FS 400
STIHL MS 361
STIHL MS 193t
STIHL HT 131
Viking HB 685
Подрібнювач-корчуватель пнів Rotor Speedy 80/100

Кількість, од.
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17.
18.
19.
20.

Газонокосарка Viking MB 545 VM
Трактор LOVOL FT 504
Плужно-щіточне обладнання
Дизельна електростанція Konner&Sohner KS 8100 HDE-1/3 ATSR (3ф,
6,5 кВт)

4
2
2
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- будівництво відповідних побутових приміщень;
Очікуваний результат.
- якісне виконання комплексу робіт з благоустрою та озеленення;
- розширення асортименту, впровадження нових видів та форм квіткової
продукції,;
- економії матеріальних витрат на придбання посадкового матеріалу;
- виконання робіт на високому художньому і технологічному рівні з
використанням елементів ландшафтної архітектури.
Робота із зверненнями громадян.
Сучасний стан.
Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог
чинного законодавства та забезпечує громадянам необхідні умови для
належного розгляду заяв, пропозицій, скарг та реалізації своїх соціальноекономічних, політичних та особистих прав і законних інтересів.
Станом на 01.08.2020 до Деснянської райдержадміністрації надійшло
1901 звернення, з них 193 колективних звернень, у яких здебільшого
порушувались такі питання: ремонт будинків та дахів, проведення
асфальтування, заміна вікон, відновлення роботи ліфтів, а також питання
благоустрою, будинкових лічильників ЦО, утримання та ремонту дитячих
майданчиків, нарахування сплати за житлово-комунальні послуги, незадовільні
житлові умови, діяльність ЖЕД, ОСББ, ЖБК.
Найбільша кількість звернень (до 50%) стосується питань комунального
господарства. Актуальними залишаються питання соціального захисту (до 10%)
– надання матеріальної допомоги, опіка, соціальне забезпечення.
Пропозиції щодо розвитку.
З метою забезпечення належного, об’єктивного і своєчасного розгляду
заяв, пропозицій і скарг громадян спрямувати роботу на наступні напрями
діяльності:
- підвищення рівня якості розгляду звернень громадян по суті
порушеного питання;
- сприяння збільшенню кількості позитивно вирішених питань;
- забезпечення оперативності розгляду звернень громадян;
- спрощення порядку надання інформаційно-консультативних послуг;
- проведення моніторингу розгляду звернень громадян.

Очікуваний результат.
Забезпечення необхідних умов для належного (встановленого чинним
законодавством) розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян та підвищення
рівня довіри мешканців до районної влади.

Стратегічна ціль ІІІ. Збереження історико-культурної спадщини.
Збереження і розвиток мережі закладів культури.
Збереження етнічного, релігійного та культурного різноманіття.
Сучасний стан.
У Деснянському районі м. Києва мережа закладів культури налічує:
• 20 закладів прямого підпорядкування:
- 3 початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади: Київська дитяча
школа мистецтв № 3,
Школа мистецтв імені Миколи Дмитровича
Леонтовича Деснянського району міста Києва, Дитяча музична школа №
24;
- 2 позашкільні навчальні заклади: Центр естетичного виховання
«Гармонія», 7 клубів за місцем проживання, об’єднаних у Освітньокультурний центр «Дивосвіт»;
- 1 клубний заклад – Будинок культури Деснянського району міста Києва;
- 8 публічних бібліотек та Муніципальна галерея мистецтв, яка входять до
складу Централізованої бібліотечної системи Деснянського району міста
Києва;
• 4 заклади міського підпорядкування:
- Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія
танцю імені Сержа Лифаря», до складу якого входить «Дитяча школа мистецтв
№ 7»;
- 2 муніципальні кінотеатри: «Флоренція», «Кіото»;
- Центр культури і дозвілля культурно-мистецького центру Київського
торговельно-економічного університету.
Діяльність Деснянської райдержадміністрація у сфері культури
спрямована на:
- збереження і розвиток мережі закладів культури,
- оновлення їхньої інфраструктури та змісту,
- створення нових об’єктів,
- розширення послуг закладів культури при дотриманні цінової
доступності та підвищенні якості;
- просування культурного продукту шляхом проведення різноманітних
заходів, акцій, конкурсів, виставок та ін., спрямованих на збереження
безцінної культурно-духовної спадщини,
- задоволення інтелектуальних, освітніх та духовних потреб населення,
- сприяння успішній інтеграції української культури в європейський і
світовий культурний простір.

Ключові проблеми:
- недостатня кількість закладів культури. Мережа закладів культури
Деснянського району найменша серед районів міста Києва;
- застаріла матеріально-технічна база, низька спроможність технологічної
інфраструктури закладів культури;
- недостатньо активна участь мешканців району у культурних подіях;
- недостатність фінансування.
Пропозиції щодо розвитку.
Для розвитку території Деснянського району м. Києва як єдиного
українського культурного простору із збереженням етнічного, релігійного,
культурного різноманіття,а також надання доступних сучасних і якісних
культурно-освітніх послуг в період до 2025 року пропонуємо вирішити
питання:
- модернізація Бібліотеки № 141 Деснянського району м. Києва з метою
перетворення публічних бібліотек на сучасні бібліотечні простори
(бібліо-хаби);
- для здійснення діяльності зі збереження культурної спадщини (у районі
розташована пам’ятка археології ХІІ століття Городець Пісочний),
перспективним вважаємо створення скансену «Городець Пісочний» на
території однойменної пам’ятки археології;
- створення нового екскурсійно-розважального об’єкту – діючої
реконструкції похідного табору військової дружини київського князя
часів Київської Русі, з реконструкцією поселення тих часів, з можливістю
занурення у давній побут.
- будівництво драматичного театру;
- будівництво художньої школи та школи мистецтв на Лісовому масиві;
- розширення мережі бібліотек у районі;
- потреба в приміщеннях для функціонування центрів естетичного
виховання;
- будівництво відкритої сценічної площадки.
Потреба в коштах.
№
з/п
1

Оновлення фондів бібліотек (у т. ч.
на електронних носіях)

Од. виміру

2021

2022

2023

2024

2025

тис. грн

7,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Очікуваний результат.
- Розвиток території Деснянського району м. Києва як єдиного
українського культурного простору із збереженням етнічного,

релігійного, культурного різноманіття, надання доступних сучасних і
якісних культурно-освітніх послуг.
Для створення сприятливих умов для комфортного проживання,
підвищення якості життя мешканців та досягнення сталого розвитку
Деснянського району необхідною умовою є залучення громадян до
формування, реалізації та контролю за діяльністю влади з боку мешканців
району.
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.
Розвиток місцевого самоврядування перш за все передбачає не лише
посилення ролі місцевого уряду, але, що найважливіше, посилення діалогу між
місцевим самоврядуванням та населенням на місцях.
Саме тому починають працювати та впроваджуватися різні програми,
задля того, щоб покращити діалог і залучити громадян у процеси прийняття
рішень. Досвід роботи показує, що конструктивний діалог між усіма
зацікавленими сторонами посилює довіру, в першу чергу до реформ, до тих
змін, що відбуваються у державі та, зокрема, на місцевому рівні, і покращує
зв’язки на різних етапах
Досягнення балансу думок і прийняття оптимальних рішень, за
допомогою публічних консультацій, відбувається поінформованість громади,
залучення її до прийняття рішень, виявляються лідери громади, саморозділення
відповідальності не тільки на представників влади, а й на представників
громади. Саме Комунікаційна стратегія має визначити шляхи та способи
побудови шляхів комунікації між владою та громадою, громадськими
організаціями та мешканцями району. Комунікаційна стратегія ґрунтується на
сприянні успішної реалізації Стратегії розвитку Деснянського району.
Для поінформованості громади про життєдіяльність Деснянського району
створено сторінку Деснянської райдержадміністрації на офіційному інтернетпорталі в структурі порталу міста Києва (http://desn.kievcity.gov.ua/). І також
найпопулярніша за відвідуваністю сторінка Деснянської РДА у соціальній
мережі Facebook (https://www.facebook.com/desn.rda/).
Для досягнення стратегічних цілей необхідна ефективна інформаційна
діяльність та активна комунікація. Чітка комунікація привабливості громади,
оптимальних умов для життя мешканців завдяки підтримці підприємництва,
розвитку освіти, культури, охорони здоров’я та тісної співпраці з ІГС та ОСН –
є основою для ефективних стратегічних комунікацій Деснянської РДА.
Станом на липень 2020 року 74 громадські організації 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.
Гострі проблемні питання, які надходять до Громадської ради при
Деснянській райдержадміністрації або ж навпаки до Деснянської РДА
(будівництво, облаштування території, соціально-економічні, питання
благоустрою)
обговорюються
на
спільних
нарадах,
комісіях
райдержадміністрації та засіданнях Громадської ради. Рішення завжди
приймається з урахуванням думки громадськості, яку висловлюють присутні
представники Громадської ради при Деснянській РДА.
Органи самоорганізації населення (ОСН) – 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.
У Деснянському районі станом на 16.07.2020 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». Усі
дієві комітети мікрорайонів забезпечені приміщеннями для здійснення
діяльності. Організована систематична співпраця Деснянської РДА та органів
самоорганізації населення. Співпраця координується відділом з питань
внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
Деснянської РДА.
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.
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 – теж важливий комунікаційний канал.
Проблеми та виклики на шляху розвитку Деснянського району - не
уникати негативних тем, адже населення матиме більше довіри до офіційних
джерел інформації, якщо вони подаватимуть збалансовану інформацію, а не
прикрашатимуть реальність. Громаді важливо розуміти, що керівництво знає
про проблеми та професійно їх адресує та вирішує.
Основними напрямами роботи щодо покращення комунікації між владою
та громадою є:

1. Покращення поінформованості громади про ініціативи, проєкти та
досягнення (хочу знати, що робить та зробила влада).
2. Покращення зворотного зв’язку від громади та механізмів діалогу
громада-влада («моя думка важлива»).
3. Роз’яснення викликів, які стоять перед районною владою, та ролі кожного
у розвитку громади.
4. Підвищення обізнаності про Деснянський район міста Києва, як про
найкращі практики реалізації різноманітних проектів.
Для збереження позитивної динаміки розвитку, покращення рівня життя
населення та поінформованості мешканців району про діяльність виконавчої
влади необхідно:
- узгодження каналів та інструментів комунікації з цільовими
аудиторіями та підвищення ефективності наявних каналів та інструментів
комунікації;
- організація опитування та обговорення на каналах комунікації
Деснянської РДА;
- використання спрощених форматів донесення складної інформації:
максимально використовувати наочні способи донесення складної
інформації, зокрема, бюджетної, через інфографіку, формат «10 питань
про…» тощо;
- запровадження спеціального регулярного формату комунікацій для
Голови (аудіо чи відео) ‒ онлайнканали із аудіозаписом (подкастом)
виступу Голови району чи короткими відео зверненнями;
- запровадження екологічних акцій з демонстрації правил сортування
сміття та розповсюдження роздаткових матеріалів.
Розвиток взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими
організаціями, політичними партіями, об’єднаннями громад сприяє підвищення
довіри громади до районної влади, підвищення рівня місцевого патріотизму та
згуртованості громади навколо спільних інтересів та цілей розвитку;

