
КОНЦЕПЦІЯ  РОЗВИТКУ 
 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

МІСТА КИЄВА  ДО 2025 РОКУ 



Стратегічні цілі розвитку Деснянського району 

• Підвищення рівня конкурентоспроможності та 
розвитку Деснянського району 

Стратегічна 
ціль І 

• Підвищення комфорту, рівня та якості  життя 
мешканців Деснянського району 

Стратегічна 
ціль ІІ 

• Розвиток території Деснянського району            
м. Києва, як єдиного українського культурного 
простору , у т.ч. розвиток сімейного відпочинку 

Стратегічна 
ціль ІІІ 

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. 

 



Стратегічна ціль І.   
Підвищення  рівня  конкурентоспроможності  та розвитку  

Деснянського  району 
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Будівництво  об’єктів інфраструктури 

Сприяння  розвитку підприємництва 

Сприяння  туристичній привабливості  
району 



Стратегічна ціль ІІ.   

Підвищення  комфорту, рівня та якості  життя мешканців 

  Деснянського  району 
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Забезпечення якісними та 

безпечними послугами ЖКГ 

Розвиток транспорту та 

транспортної інфраструктури  

Забезпечення соціального 

захисту населення 

Забезпечення доступної, 

якісної первинної та 

вторинної медичної 

допомоги 

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 

Підвищення рівня 

забезпеченості освітньої 

інфраструктурою 

Робота із зверненнями 

громадян 



Стратегічна ціль ІІІ.   
Розвиток території Деснянського району м. Києва як єдиного 
українського культурного простору , у т.ч. розвиток сімейного 

відпочинку 
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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  



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 

• 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. 

  

 

 

 

Будівництво житлових будинків: 

• будівництво в північній частині ж/м Вигурівщина-Троєщина 

двох житлових мікрорайонів; 

• спорудження п’яти житлових будинків вздовж вулиці 

Милославської; 

Будівництво об’єктів соціальної інфраструктури: 



    ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО  РОЗВИТКУ 

• будівництво торговельного комплексу вздовж вулиці Милославської  

• будівництво багатопрофільної лікарні на перетині вулиць Милославської 
та Закревського 

• 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 просп. 



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 



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  
 





КЛЮЧОВІ  ПРОБЛЕМИ: 

• недостатність цікавих туристичних об’єктів; 

 

•недостатня кількість туристичних проєктів;  

 

• недостатність рекламно-інформаційної поліграфічної 

та сувенірної продукції. 

 



ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО  РОЗВИТКУ 

• 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: Х-парк, 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     

 
 





• 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. 

 

КЛЮЧОВІ  ПРОБЛЕМИ: 



• 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; 

• проведення капітального ремонту житлового фонду 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» ; 

• 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.  

ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО  РОЗВИТКУ 



• підвищення рівня комфортності проживання населення; 

• забезпечення пожежної безпеки; 

• покращення умов доступності маломобільних груп населення 
до будівель; 

• покращення технічного стану житлових будинків для 
забезпечення умов комфортного проживання 

 

ОЧІКУВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ 



 



• 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-Вигурівщина-
Воскресенка з правобережною частиною міста та 
дозволить побудувати Подільсько-Вигурівську гілку 
метрополітену 

 

КЛЮЧОВІ  ПРОБЛЕМИ: 



• 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. 

ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО  РОЗВИТКУ 



• покращення транспортного сполучення 
Деснянського  району з правим берегом та 
районами міста Києва; 

• розширення транспортної мережі; 

•  покращення якості пасажирських перевезень 

 

ОЧІКУВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ 



Забезпечення   соціального 

захисту   населення 



Сектор 1: Соціальний захист населення 

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА, ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

УПРАЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРДАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 (надалі - Управління) 

Основною стратегічною метою роботи Управління є реалізація державної політики 

соціального захисту на рівні району, правове забезпечення громадян у сфері 

соціального захисту населення.   

 
Пріоритетні напрями основної діяльності Управління направлені на: 

 всебічну підтримку населення району в т.ч. соціально вразливої категорії 

громадян;  

 якісне надання адміністративних, державних та соціальних послуг населенню 

Деснянського району міста Києва,  які складають систему публічних послуг; 

 впровадження  в роботу системи електронної взаємодії державних інформаційних 

ресурсів з використанням інтерфейсів прикладного програмування, надання 

населенню online - електронних послуг;  

здіснення заходів з питань детінізації трудових відносин та виплати заробітної 

плати “в конвертах”; 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА, ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

УПРАЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРДАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 (надалі - Управління) 

Основною стратегічною метою роботи Управління є реалізація державної політики 

соціального захисту на рівні району, правове забезпечення громадян у сфері 

соціального захисту населення.   

 

Пріоритетні напрями основної діяльності Управління направлені на: 
 всебічну підтримку населення району в т.ч. соціально вразливої категорії громадян;

  

 якісне надання адміністративних, державних та соціальних послуг населенню 

Деснянського району міста Києва,  які складають систему публічних послуг; 

 впровадження  в роботу системи електронної взаємодії державних інформаційних 

ресурсів з використанням інтерфейсів прикладного програмування, надання 

населенню online - електронних послуг;  

здіснення заходів з питань детінізації трудових відносин та виплати заробітної плати 

“в конвертах”; 

 



здійснення фінансування видатків, що передбачені на виконання міських 

цільових програм:  «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки, 

«Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки; 

 здійснення фінансування заходів: 

 - із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях з метою повернення їх мирного життя; 

-   реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального 

паралічу; 

-   із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю; 

- соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

 - здійснення розрахунку  житлової субсидії на оплату житлово-комунальних 

послуг, нарахування пільг громадянам Деснянського району в дії соціальних 

нормативів та  реалізації механізму монетизації житлових субсидій в 

готівковій формі, забезпечення електронного обліку інформації; 
 



Очікуваний результат 

1. Підвищення  якості  надання  публічних послуг населенню 

району, забезпеченості соціальної інфраструктури.  

2. Поліпшення повсюдної доступності та комфортності  для 

громадян та осіб з інвалідністю до об'єктів  соціального захисту 

населення. 

3. Наявність фінансових ресурсів, людська спроможність суб’єктів 

реалізації проєктів,  а також низький  рівень можливих  ризиків. 

 

4. Застосування позитивних дій, недопущення хаотизованого або 

стагнатичного результату в роботі, враховуючи об’єктивні та 

суб’єктивні емоціогенні фактори та стресогенні чинники в роботі.  
 



 Сектор 1.1: Соціальна підтримка та допомога 
 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 

ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕСНЯНСЬКОГО 

РАЙОНУ  

МІСТА КИЄВА (надалі - Територіальний центр) 

 

підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги,         

а саме надання соціальних послуг згідно з Державними стандартами 

особам, що опинились у складних життєвих обставинах; 

створення умов для максимального охоплення соціальними та 

реабілітаційними послугами сімей з дітьми, які мають інвалідність; 

впровадження інноваційних форм роботи по забезпеченню надання 

послуги денного догляду з комплексом реабілітаційних заходів для осіб з 

інвалідністю віком від 18 до 23 років; 

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 відділень 

соціальної реабілітації для дітей 

та молоді з інвалідністю (надання 

соціальних послуг дітям з 

інвалідністю денний догляд, 

послуги соціально-медичної 

реабілітації, соціальна адаптація, 

консультування, тощо) 

   

відділен

ня 

3 

   особи 160 

Очікуваний результат: можливість щоденно одночасно надавати 160 дітям  

та молоді  з  інвалідністю якісні соціальні та реабілітаційні послуги. 
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КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ 

• Дефіцит забезпеченості медичними кадрами. 

• Застаріла матеріально-технічна база закладів охорони 
здоров’я. 

• Недостатнє фінансування вторинної ланки надання 
медичної допомоги. 

• Програмою соціально-економічного розвитку 
практично не враховані потреби закладів охорони 
здоров’я щодо проведення капітальних ремонтів . 

• Соціальна незахищеність медичних працівників – 
низька заробітна плата медичних працівників 
вторинної ланки, відсутність службового житла. 



 
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ 

 
 
 
 

• Будівництво багатопрофільної лікарні в Деснянському районі міста Києва. 

• Розширення мережі амбулаторій загальної практики-сімейної медицини 
по вул.Будищанській, 3, Бикова, 7а, Закревського, 101а. 

• Покращення метеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я 
шляхом придбання сучасного медичного обладнання, проведення 
капітальних ремонтів. 

•  З метою ранньої діагностики онкологічних захворювань проведення 

модернізація наявного рентгенологічного обладнання (оцифрування 

мамографа) 

• Подальше впровадження електронної медицини в практичну діяльність 

медичних працівників. 

• Забезпечення безперервності та наступності у наданні первинної та 

вторинної медичної допомоги. 

• Подальший розвиток малоінвазивної хірургії в КНП “Консультативно-

діагностичний центр” Деснянського району м. Києва 



ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

• Забезпечення реалізації права громадян на охорону 
здоров’я та підвищення задововоленості населення 
якістю надання медичних послуг. 

• Покращення демографічних показників: припинення 
скорочення чисельності населення. 

• Зниження загального коефіцієнту смертності 
населення. 

• Забезпезпечення безперервної доступної якісної 
первинної та вторинної медичної допомоги. 

• Покращення укомплектованості медичними 
працівниками закладів охорони здоров’я, 
підвищення рівня доступності медичної допомоги. 

 

 



Підвищення рівня забезпеченості 

освітньою інфраструктурою 



• 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.) 

 
 

КЛЮЧОВІ  ПРОБЛЕМИ: 



• Будівництво закладу загальної середньої освіти в 24 мікрорайоні (2023 
рік) 

• Будівництво закладу загальної середньої освіти  в 20   мікрорайоні (2024 
рік) 

• Будівництво закладу дошкільної освіти та закладу загальної середньої 
освіти в селищі Биківня (2025 рік) 

• Відновлення роботи закладу дошкільної освіти № 782  
(вул. Сержа Лифаря, 16-А)  (2021 рік) 

• Відновлення роботи закладу  дошкільної освіти № 618  
(вул. Каштанова, 6) (2025 рік) 

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

ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО  РОЗВИТКУ 



• Забезпечення якісної, сучасної та доступної 
дошкільної та загальної середньої освіти в 
Деснянському районі. 

  

 

ОЧІКУВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ 



 



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 

КЛЮЧОВІ  ПРОБЛЕМИ: 



• Розробка проектної документації з визначення точки підключення необхідної 
приєднаної потужності навантаження спортивного клубу «Переможець», проспект 
Маяковського Володимира, 26А 

• 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 Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для 
всіх", вул. Ніколаєва, 7 

• Капітальний  ремонт приміщення спортивного клубу «Переможець», проспект 
Маяковського Володимира, 26А 

• Капітальний ремонт спортивного майданчику Деснянського районного у місті Києві 
Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", вулиця Мілютенка, 44 

• Капітальний ремонт Центру навчання плаванню Деснянського району м. Києва, вул. 
Закревського Миколи, 67А 

• Облаштування скейт-парків на території Деснянського району  
 

ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО  РОЗВИТКУ 



• 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. 

 

ОЧІКУВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  УПРАВЛІННЯ 

ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА 

КИЄВА 



 

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» 

КЛЮЧОВІ  ПРОБЛЕМИ: 



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 

- зростання 
здорової 

конкуренції 

- збільшення строку дії 
договорів оренди 

- пришвидшення 
процедури передачі в 
орендне користування 
майна та підписання 

договору оренди 

- використання майна 
під будь-які потреби 

орендаря 



Надання   доступних   та   якісних   

 адміністративних   послуг 



Громадяни обирають Деснянський ЦНАП 



Послуги, які можна отримати у Деснянському ЦНАПі 

ГРОМАДЯНИ ПЦНА СУБ’ЄКТИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  

ЦНАП Деснянської РДА надає більше 150 послуг громадянам: 

Комплексна 

послуга при 

народженні 

дитини 



• 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.  

 

КЛЮЧОВІ  ПРОБЛЕМИ: 



 

– 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. 

 
 

Пріоритетні напрямки розвитку ЦНАП: 



• 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. 

  

 

ОЧІКУВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ 





 

 

 
  

•  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. 

 

КЛЮЧОВІ  ПРОБЛЕМИ: 



• 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. 

ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО  РОЗВИТКУ 



• 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 . 

ОЧІКУВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ 





• 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 

 

КЛЮЧОВІ  ПРОБЛЕМИ 



• Закріплення безбалансових територій для їх санітарно-
технічного утримання із забезпеченням відповідного 
цільового бюджетного фінансування (в тому числі місць 
періодичного утворення несанкціонованих сміттєзвалищ) 
 

• Опрацювати можливість передачі територій зі статусом “землі 
запасу міста”, де наявна проблематика утворення стихійних 
сміттєзвалищ, потенційним інвесторам для приведення їх у 
належний санітарно-технічний стан з подальшим їх 
використанням у встановленому порядку під будівництво 
житлових будинків, облаштування сучасних парків розваг, 
атракціонів 
 

• Приведення зовнішнього архітектурного вигляду тимчасових 
споруд у відповідність до єдиного затвердженого архітипу із 
облаштуванням благоустрою прилеглої території (декоративні 
клумби, квітники, ФЕМи) із обов’язковим встановленням урн 
для сміття та забезпеченням його постійного прибирання та 
своєчасного вивезення 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО  РОЗВИТКУ 



• Ініціювати збільшення розміру штрафів за порушення Правил 
благоустрою міста Києва 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.) 
 

• В  місцях періодичного утворення несанкціонованої торгівлі, 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 (можливо по прикладу ярмаркової торгівлі) 
 

• Нормативне врегулювання питання з покинутими та безхазяйними 
транспортними засобами 
 

• Необхідність передачі повноважень 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 

 

ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО  РОЗВИТКУ 



ОЧІКУВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ 

• Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та належне санітарне утримання 

безбалансових територій на системному рівні 
 

• Єдиний зовнішній вигляд тимчасових споруд із належним облаштуванням 

благоустрою прилеглих територій 
 

• Переведення стихійної торгівлі у законне русло із дотриманням санітарних 

норм та архітектурних обмежень із відповідною повною ліквідацією 

несанкціонованої торгівлі в районі 
 

• Прибирання безхазяйного та покинутого автотранспорту з проїжджих 

частин, тротуарів та прибудинкових територій 
 

• Вирішення питань розміщення тимчасових споруд, купав, альтанок, 

сезонної торгівлі та ярмарків на рівні району із врахуванням планів розвитку 

територій та думки громади 



ОЗЕЛЕНЕННЯ  РАЙОНУ 



КЛЮЧОВІ  ПРОБЛЕМИ 

Відсутність сучасного теплично-

парникового господарства 

Недостатня кількість  

спецтехніки 

Відсутність поливочного 

водопроводу у більшості парків 

та скверів 

          Відсутність відповідних  
           побутових приміщень  



ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО  РОЗВИТКУ 

 Будівництво теплично-парникового господарства 

  Придбання спеціальної автотракторної техніки 



Очікуваний результат 

Якісне виконання комплексу 

робіт з  

благоустрою та озеленення 

Розширення асортименту, 

впровадження нових видів та 

форм квіткової продукції 

Економія матеріальних 

витрат на  придбання 

посадкового матеріалу  

Виконання робіт на високому 

художньому і технологічному 

рівні з використанням 

елементів ландшафтної 

архітектури 



Робота із 
зверненнями 

громадян 



    Робота із зверненнями громадян в 
Деснянській районній в місті Києві 
державній адміністрації проводиться 
відповідно до вимог:  

• Конституції України;  

• Закону України «Про звернення 
громадян»;  

• Указу Президента України від 7 лютого 
2008 року  

    № 109/2008 «Про першочергові заходи 
щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на 
звернення до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування»;  

• інших актів законодавства, що 
регламентують цю роботу.  

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. 



• 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 

ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО  РОЗВИТКУ 



 

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

  

  

 

ОЧІКУВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ 



 
Стратегічна ціль ІІІ. 

Розвиток території Деснянського 
району м. Києва, як єдиного 

українського культурного 
простору , у т.ч. розвиток 

сімейного відпочинку 
 



Збереження і розвиток мережі закладів культури 

Збереження етнічного, релігійного та  культурного  

різноманіття 



• 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. 

 

КЛЮЧОВІ  ПРОБЛЕМИ: 



• розширення мережі бібліотек у районі; 

• 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; 

• будівництво  драматичного театру; 

• будівництво художньої школи у районі та школи мистецтв на 
Лісовому масиві; 

• будівництво відкритої сценічної площадки; 

• розширення мережі центрів естетичного виховання та клубів за 
місцем проживання 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО  РОЗВИТКУ 



• 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. 

 

 

ОЧІКУВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ 



Налагодження   комунікації   “влада - громада” 



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.  

 

 



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 

•Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 03.11.2010 № 996 
«Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» (червень 
місяць) у 2021, 2023 та у 2025 роках 
заплановані формування нових каденцій 
Громадської ради при Деснянській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації. До участі у формуванні 
нової каденції Громадської ради при 
Деснянській районній в місті Києві 
державній адміністрації подаються 
заяви від представників інститутів 
громадянського суспільства.  

2021 

2023 

2025 

 
Приклад теперішньої каденції: 

12 червня 2019 року було сформовано 

новий склад Громадської ради.  

До участі у формуванні нової каденції 

Громадської ради при Деснянській  

в місті Києві державній адміністрації 

було подано 107 заяв від представників 

інститутів громадянського суспільства, 

з них 80 осіб взяли  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  
 



Органи самоорганізації населення Деснянського району  

Зареєстровано 26  
органів самоорганізації 

населення 

16  
комітетів 

мікрорайонів 7 
будинкових 

комітетів 

1 
вуличний 
комітет 

2 
квартальні 
комітети 

  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. 

Заплановано і подалі вести інформаційну політику щодо популяризації 

створення органів самоорганізації населення як первинної ланки, що 

поєднує владу і громаду.   



ДЯКУЄМО  ЗА  УВАГУ! 


