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ВСТУП 

 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація здійснює повноваження органу 

виконавчої влади на території Деснянського району міста Києва та забезпечує виконання 

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

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

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

районних державних адміністрацій» розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2010 № 787 «Про організаційно-правові 

заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 «Про 

питання організації управління районами в місті Києві», від 10 грудня 2010 року № 1112 «Про 

питання організації управління районами в місті Києві», від 27.01.2011 № 95 «Про повноваження 

районних в місті Києві державних адміністрацій» та від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію 

районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», від 20.09.2017 

року №1169 «Про затвердження Порядку проведення громадського звіту про роботу районних в 

місті Києві державних адміністрацій». 

 

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА 

Виконання бюджетних програм по головному розпоряднику бюджетних коштів  

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  за 1 півріччя  2020  року.  

Виконання видаткової частини бюджету 

 Видатки  Деснянського району  на 2020 рік затверджено в складі бюджету міста Києва на 

основі програмно-цільового методу за 36  бюджетними програмами в  загальній  сумі  

 2 681,9 млн.грн, в тому числі  видатки  загального  фонду 2 192,9 млн.грн, видатки  спеціального 

фонду  489,0 млн.грн.   

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Затверджений план Додатково виділено Уточнений план

2 192, 9

8,4

2 201,3

489,0

12,5

501,5

Со
тн

и

Загальний фонд

Спеціальний фонд

млн.грн

20,9 2 702,8

Планові призначення на 2020 рік
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Протягом І півріччя  видатки по головному розпоряднику – Деснянській районній в 

місті Києві державній адміністрації були збільшені на  20,9 млн.грн, зокрема,  по  загальному 

фонду на 8,4 млн.грн, по спеціальному фонду  на 12,5 млн.грн. Рішенням сесії Київської міської 

ради в березні місяці збільшено видаткову частину загального фонду бюджету на оплату праці з 

нарахуваннями працівникам галузі «Освіта» на 0,9 млн.грн  та  3,0 млн.грн  для компенсації 

витрат на дезінфекцію житлових будинків по галузі «Житлово-комунальне господарство», по 

спеціальному фонду збільшені видатки по галузі «Освіта»  на 8,7 млн.грн. 

Крім того, розпорядженням КМДА від 15.06.2020 № 845 «Про розподіл обсягів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
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доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на закупівлю засобів навчання та 

обладнання збільшено видатки по галузі «Освіта» на 8,3 млн.грн ( в т.ч. видатки загального 

фонду збільшено на 4,5 млн.грн,  видатки спеціального фонду   на 3,8 млн.грн).  

Зведений уточнений план видатків по  Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації  станом на 01.07.2020 року становить 2 702,8 млн.грн (в тому числі, по загальному 

фонду 2 201,3 млн.грн, по спеціальному фонду 501,5 млн.грн.),  кількість програм – 37. 

Уточнений план видатків  Деснянського району за загальним та спеціальним фондом на звітний 

період  складає –1 368,4 млн.грн. 

 

I півріччя 2019 року

971,5 млн.грн

834,8

136,7

I півріччя 2020 року

1 104,8 млн.грн

963,6

141,2

+ 4,5 млн.грн

+ 128,8 млн.грн

+ 3,3 %

+ 15,4 %

Загальний фонд Спеціальний фонд

Виконання видатків

+ 133,3 млн.грн

+ 13,7%

 
 

Виконання видаткової частини бюджету Деснянського району в складі бюджету міста 

Києва за 1 півріччя 2020 року склало 1 104,8 млн.грн, в тому числі  видатки  загального  фонду 

виконано в сумі  963,6 млн.грн, видатки  спеціального фонду виконано в сумі  141,2 млн.грн.  В 

співставних умовах виконання зведеного бюджету  за 1 півріччя поточного року більше на  133,3 

млн.грн ніж у відповідному періоді минулого року ( в 1 півріччі  2019 року 971,5 млн.грн).  

Порівнюючи  виконання  видатків загального фонду бюджету в 1 півріччі 2020 року з 

попереднім звітним періодом 2019 року ріст складає 15,4%,   або  збільшення на 128,8 млн.грн, 

по спеціальному фонду бюджету виконання збільшилось на 4,5 млн.грн або темп росту склав 

3,3%.                                                 

Виконання видатків загального 

фонду бюджету
I півріччя 2019 року                 I півріччя 2020 року

834,8 млн.грн 963,6 млн грн

726,4
838,7

87,8

105,820, 6

19,1

Житлово-комунальне господарство Інші галузі бюджетної сфери Освіта  
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 Виконання видатків спеціального фонду бюджету в 1 півріччі 2020 року складає 141,2 

млн.грн або 28,2% до річного плану. Порівняно з попереднім періодом коштів освоєно на   

4,5 млн.грн  більше, темп росту складає 3,3%. 

 

Виконання видатків спеціального 

фонду бюджету

14,1

3,8123,3

I півріччя 2020  –

141,2 млн.грн

25,0

20,8

90,9

I півріччя 2019  –

136,7 млн.грн

Плата за послуги бюджетних установ

Інші жджерела власних надходжень

Інші кошти спеціального фонду в т.ч. бюджет 

розвитку

в т.ч. бюджет 

розвитку –

84,9

+ 4,5 млн.грн

в т.ч. бюджет 

розвитку –

109,5

3,3 %  темп росту

 
 

 

В загальному обсязі виконання видатків спеціального фонду бюджету враховано 

виконання  наступних видатків: 

 проведення  капітальних ремонтів                                         93,4 млн.грн,  

 придбання обладнання для установ району                        16,16 млн.грн,  

 власні надходження бюджетних установ                              14,1 млн.грн, 

 інші джерела власних надходжень                                        3,8 млн.грн, 

 цільові фонди                                                                          13,8 млн.грн. 

Слід зазначити, що виконання   видатків бюджету розвитку в 1 півріччі 2020 року становить 

109,5 млн.грн., або 58,4% до плану на півріччя. Порівняно з виконанням видатків фонду розвитку 

в 1 півріччі 2020 року освоєно коштів на 24,7 млн грн більше,  темп росту складає 29%.  

По придбанню обладнання освоєння коштів становить 16,16 млн.грн,  або 34,2% до плану 

на перше  півріччя.   

По капітальних ремонтах освоєно кошти в сумі 93,4 млн.грн, що становить 67,5% до 

звітного періоду та 34,4% до року.  

По капітальному будівництву заплановані кошти в сумі 2,0 млн.грн на звітний період  та  

48,3 млн.грн  на  рік. Фінансування складає  0,4 млн.грн. 

 

В бюджеті міста Києва на 2020 рік для Деснянського району затверджені видатки на 

реалізацію 53 проектів-переможців  громадського бюджету в сумі 16,1млн.грн, з них по галузі: 

 «Освіта» 26 проектів  на суму 10,8 млн.грн; 

 «Молодіжна політика»  6 проектів на суму 1,2 млн.грн; 

 «Житлово-комунальне господарство»  21 проект  на суму  4,1 млн.грн. 

Станом на 01.07.2020 року освоєння коштів складає 4,6 млн.грн.   

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСВОЄННЯ КОШТІВ НА КАПІТАЛЬНІ  

ВКЛАДЕННЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗА  І ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 26 березня 2020 року №906/9076 «Про 

внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, 

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

Деснянській райдержадміністрації, як головному розпоряднику коштів, передбачено асигнування 
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в сумі 319 359,8 тис. грн, з них на здійснення капітального ремонту 442 об’єктів – 271 110,3 тис. 

грн. та капітального будівництва 13 об’єктів – 48 249,5 тис. грн. 

 

Всього 

455 об’єкта 

Загальна сума видатків:

319 359,8 тис.грн.

Капітальні 
вкладення

13 об’єктів 

Сума видатків:

48 249,5 тис.грн.

Капітальний ремонт

442 об’єкта

Сума видатків:

271 110,3 тис.грн.

 
 

«Капітальні ремонти»

309 
об’єктів

115 
об’єктів

4 об’єкта
7 об’єктів

2 об’єкта

5 об’єктів

Житлово-комунальне господарство

Освіта

Культура

Фізична культура і спорт

Соціальний захист

Державне управління

163 613,3 
тис.грн.

94 824,4 
тис.грн.

1 530,0 
тис.грн.

7 455,6
тис.грн. 624,0 

тис.грн.

3 073,0 
тис.грн.

Обсяги коштів Кількість об’єктів 
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Розпорядник бюджетних коштів

Освоєно

у І пів. 2019 р. 

(тис. грн.)

Відсоток 

освоєння

(%)

Освоєно

у І пів. 2020 р.

(тис. грн.)

Відсоток 

освоєння

(%)

Деснянська районна в місті Києві 

державна адміністрація
61 062,0 32,6 93 362,3 34,4

Житлово-комунальне господарство 49 198,7 42,9 78 195,2 47,8

Освіта 6 882,0 12 12 533,7 13,2

Культура 2 729,4 25,7 427,3 27,9

Фізична культура і спорт 1 871,4 48 1 749,3 23,5

Соціальний захист 380,5 76,2 - -

Державне управління - - 456,8 98,2

  

По галузі «Житлово – комунальне господарство» - передбачено кошти в сумі 163 613,3 

тис. грн. на 309 об’єктів.  Станом 01.07.2020 року освоєно кошти в сумі 78 195,2 тис.грн., а саме:    

   
Вид робіт: Освоєно коштів,  

тис. грн  

- заміна вікон  

 

13 568,4  

- капітальний ремонт покрівель  4 851,0  

- капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВПЮ ЦО, каналізація)  3 279,2  

- капітальний ремонт сходових клітин  17 519,0  

- капітальний ремонт фасадів  

 

20 356,4 

- капітальний ремонт асфальтового покриття та міжквартальних проїздів      9 910,9  

- капітальний ремонт вхідний груп  395,1  

 

- облаштування ігрових майданчиків  

 

661,0  

- капітальний ремонт ліфтів  

 

 7 654,2  

Відсоток освоєння становить 47,8%,        для порівняння у І півріччі 2019 року   

 

 42,9 %. 

 

По галузі «Освіта» - передбачено 94 824,4 тис. грн. на 115 об’єктів. Станом 01.07.2020 

року освоєно кошти в сумі 12 533,7 тис.грн., а саме:    

- відновлення груп в 2-х закладах дошкільної освіти (ЗДО №№ 745, 758) –   65,7 тис.грн; - 

42,9 %. 

 
Вид робіт: Освоєно коштів,  

тис. грн 

- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території 

(відновлення роботи закладу) в закладі дошкільної освіти (ЗДО № 782)  

1 536,8  

- заміна вікон в 3-хзакладах загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 

152, 218, гімназія «Києво-Могилянський колегіум»)  

888,1 

- капітальний ремонт місць загального користування в 9-ти 4 417,3  
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закладах дошкільної освіти (ЗДО №№ 39, 136, 170, 175, 508, 755, 757, 

784, 797) та 7-мизакладах загальної середньої освіти (ЗЗСО № 39, 119, 

192, 238, 249, 301, ВШ № 18)  

- капітальний ремонт харчоблоків в 6-ти закладах дошкільної 

освіти (ЗДО №№ 34, 83, 111, 165, 512, 784) та 11-тизакладах загальної 

середньої освіти (ЗЗСО №№ 190, 218, 247, 250, 259, 264, 276, 277, 293, 

312, 320)  

 2 557,5  

- капітальний ремонт покрівель в 1-му закладі дошкільної освіти 

(ЗДО № 520) та 1-музакладі загальної середньої освіти (ЗЗСО № 277)  

1 110,1  

- реалізація проєктів переможців громадського бюджету в 1-му 

закладі загальної середньої освіти (гімназія № 283)  

999,9 

- безбар'єрне середовище (капітальний ремонт вхідних груп з 

влаштуванням пандусів) (ВШ № 18)  

61,5  

 

- капітальний ремонт вхідної групи Київської дитячої школи 

мистецтв №3, просп. Маяковського, 39  

58,3  

- капітальний ремонт приміщення Київської дитячої школи 

мистецтв №3, просп. Маяковського, 39  

554,7 

- капітальний ремонт приміщення Дитячої музичної школи №24, 

вул. Академіка Курчатова, 19а 

141,3 

- капітальний ремонт приміщення Дитячої музичної школи №24,  

вул. Академіка Курчатова, 23а                

142,4 

 

Відсоток освоєння становить 13,2%, для порівняння у І півріччі 2019 року  - 12 %. 

 

По галузі «Культура і мистецтво» - передбачено 1 530,0 тис.грн.  (4 об’єкта).  

Освоєно кошти у розмірі 427,3 тис.грн, а саме:  

 
Вид робіт: Освоєно коштів,  

тис. грн 

- капітальний ремонт вхідної групи будинку культури, по вул. 

Радосинська, 27  

142,6  

- капітальний ремонт приміщення Центральної районної бібліотеки ім. 

П. А. Загребельного по вул. Т. Драйзера, 6                

284,7 

 

Відсоток освоєння складає 27,9% (у І півріччі 2019 року становив - 25,7%). 

По галузі «Фізична культура і спорт» -  передбачено 7 445,6 тис.грн.  

(7 об’єктів). Освоєно  1 749,3 тис. грн, в т.ч: 

 
Вид робіт: Освоєно коштів,  

тис. грн 

- капітальний ремонт приміщення по проспекту Володимира 

Маяковського,26а Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного 

здоров'я населення «Спорт для всіх»  

 1 090,4  

- капітальний ремонт асфальтового покриття в комплексній Дитячо-

юнацькій спортивній школі № 14 Деснянського району міста Києва, вул. 

Шолом-Алейхема, 5-а  

298,3 

- капітальний ремонт фасаду Центру навчання плаванню Деснянського 

району м. Києва по вул. Закревського Миколи, 67 а  

 

360,6 

Відсоток виконання становить 23,5% (у І півріччі 2019 року становив – 48%). 
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По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»  – передбачено 624,0 тис.грн. 

(реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi) на капітальний ремонт покрівлі та 

приміщення ОКЦ «Дивосвіт» (клуб «Ключики») вул.Закревського, 9. 

 

По галузі «Державне управління» передбачено кошти в сумі 3 073,0 тис.грн. на 5 об’єктів, 

а саме: 

 
Вид робіт: Передбачено коштів, 

тис. грн 
- капітальний ремонт місць загального 

користування адміністративної будівлі по 

просп. Маяковського, 29 

1 500,0 

- заміна вікон в адміністративній будівлі 

Управління Освіти по вул. Закревського, 15  

 

465,0 

- заміна вікон, капітальний ремонт 

покрівлі та вхідної групи адміністративної 

будівлі Управління праці та соціального 

захисту населення по вул.Закревського, 87-Д   

 

 

1 108,0 

 

Станом на 01.07.2020 освоєно 456,8 тис.грн, що складає 14,9%. 

 

Рівень освоєння капітальних видатків за рахунок коштів бюджету міста 

Києва у відсотках до передбачених Програмою економічного і соціального 

розвитку міста Києва в розрізі районів

Райони міста 

Києва

І півр.2019 року І півр.2020 року

Відхилення

місцяПоказник Місце Показник Місце

Голосіївська 9,9 10 19 9 +1

Дарницька 20,1 8 33,7 5 +3

Деснянська 34,8 3 30,6 7 -4

Дніпровська 34,0 4 32,6 6 -2

Оболонська 36,6 2 39,5 1 +1

Печерська 17,0 9 0,3 10 -1

Подільська 28,8 6 37,1 4 +2

Святошинська 39,0 1 37,8 2 -1

Солом’янська 30,3 5 37,4 3 +2

Шевченківська 26,7 7 23,1 8 -1

 
 

Показники виконання Програми економічного і соціального розвитку в частині 

капітального будівництва 
 

Період 
Програма на рік,             

тис. грн. 
Виконання, тис. грн. Відсотковий показник 

І півріччя 2019  65 460,30  26 960,00  41  

І півріччя 2020  48 249,50  4 350,00  9  
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№

  

Найменування  об’єкта  Затверджена 

Програма на 2020 

рік  

тис. грн  

Виконано за І 

півріччя 2020 

року 

тис. грн.  

%  

профінансован

ого від 

Програми 

2020 року  

 ПРОГРАМА ВСЬОГО  48 249,50  4 350,00  9 

1

  

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23  

НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 (С.БИКІВНЯ)  

10 000,00  2 000,00  20 

2

  

БУДIВНИЦТВО ШКОЛИ У 20 МIКРОРАЙОНI 

ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА  1 500,00  50,00  3 

3

  

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВЯЗКИ ПРОСП. 

ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ, ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗЇЗДІВ НА ПРОСП. 

ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА  У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ 

МІСТА КИЄВА  

9 705,80  700,00  7 

4

  

ДОБУДОВА ВУЛ.МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ  

МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛИСЬКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ.ЛЕНІНА В 

С.ТРОЄЩИНА  

500,00  0  0 

5

  

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІОТО З ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

ДОДАТКОВИХ В’ЇЗДІВ ТА ВИЇЗДІВ З ВУЛ. 

БРАТИСЛАВСЬКА  

 1 000,00  100,00  10 

6

  

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-

ТРАНСПОРТНОЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ  МІКРОРАЙОНІВ  

МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА  

7 700,00  300,00  4 

7

  

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА 

ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. 

БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА 

КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ 

СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ  

3 097,40  200,00  6 

8

  

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА 

ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА БУЛЬВ. ЛЕОНІДА 

БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА 

КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ 

СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ  

1 871,80  0  0 

9

  

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА 

ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТІ 

ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ 

ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА   

2 374,50  100,00  4 

1

0  

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 

БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД 

РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ  

6 000,00  300,00  5 

1

1  

БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВУЛ.МИКОЛИ 

ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ 

ЗОНИ Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА  

2 000,00  300,00  15 

1

2  

БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ АКТОВОГО ЗАЛУ ДО 

ШКОЛИ МИСТЕЦТВ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІСНУЮЧОЇ 

БУДІВЛІ НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 43-А  

500,00  100,00  20 

1

3  

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ  БУДІВЛІ НА 

ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО,3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ 

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ  

ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ 

ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ  

2 000,00  200,00  10 
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РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА 

ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35  (С.БИКІВНЯ)  
Отримано сертифікат Державної архітектурно-будівельної інспекції України серія ІУ 

№163190460473 від 15.02.2019 р., що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкту 

ІІ черги та готовності до експлуатації загальноосвітньої школи 

Передбачено  -  10 000,00 тис. грн.  

  

 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. 

МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД 

РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ  
Передбачено   -  6 000,00 тис. грн.  

Виконано робіт на загальну суму  300,00 тис. грн.  

 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА 

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

ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА  У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА  
Передбачено – 9 705,80 тис. грн.  

Виконано робіт на загальну суму 700,00 тис. грн.  
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ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

Оцінювання діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій проводиться 

щомісячно у порядку та за методикою, визначеними  окремим дорученням Київського міського 

голови від 01 квітня 2015 № 9482 (зі змінами). 

Щомісячна оцінка здійснюється на підставі відомостей структурних підрозділів 

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

комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва». 

Протягом І півріччя 2020 року Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 

чотири звітних періоди входила до трійки лідерів серед районів міста Києва. За підсумками 

січня-квітня 2020 року Деснянський район посів 1-2 місце, у січні-червні – 2 місце, у січні та 

січні-травні - 3 місце в рейтингу районів міста Києва. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За підсумками січня-червня 2020 року Деснянський район в черговий раз увійшов до трійки 

лідерів в оцінці діяльності райдержадміністрацій, піднявшись на  2 місце, що на 3 позиції вище у 

порівнянні з відповідним періодом минулого року.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутність заборгованості із виплати заробітної плати та платежів до Пенсійного фонду 

України в бюджетних установах та організаціях, а також на комунальних підприємствах, які 

передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій дала можливість 

стабільно утримувати та закріпити лідируючу позицію попереднього року за напрямком 

Райдержад-
міністрації січ

ен
ь

cіч
ен

ь
-лю

ти
й

січ
ен

ь-
бе

ре
зе

нь

січ
ен

ь-
кв

іте
нь

січ
ен

ь-
тр

ав
ен

ь

січ
ен

ь-
че

рв
ен

ь

Голосіївська 7 9 9 10 9-10 9

Дарницька 10 10 10 8 7-8 7

Деснянська 3 7 5 1-2 3 2

Дніпровська 8 4 6-7 5-6 4 4

Оболонська 4 3 2 3 6 3

Печерська 2 5 3-4 7 7-8 8

Подільська 5 8 6-7 5-6 5 10

Святошинська 1 1 1 1-2 1 1

Солом’янська 6 2 8 9 9-10 5

Шевченківська 9 6 3-4 4 2 6

Рейтингова оці нка ді яльності  районних в мі сті  Києві  державних 

адмі ні страці й за  І  пі врі ччя 2019 року та І  пі врі ччя  2020 року

Райдержадмі ні страці ї І  пі врі ччя
2019 року

І  пі врі ччя
2020 року

Голосі ї вська 8 9

Дарницька 10 7

Деснянська 5 2

Дні провська 6 4

О болонська 7 3

П ечерська 4 8

П оді льська 3 10

Святош инська 9 1

Солом’ янська 2 5

Шевченкі вська 1 6
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соціальний захист. Так, протягом І півріччя 2020 року, за показниками  «Заборгованість із 

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

страхування та платежів до Пенсійного фонду України в бюджетних установах та організаціях, а 

також на комунальних підприємствах, які передані до сфери управління районних в місті Києві 

державних адміністрацій та «Темп зростання (зменшення) обсягу заборгованості із виплати 

заробітної плати, зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та платежів до Пенсійного фонду України в бюджетних установах та організаціях, а 

також на комунальних підприємствах, які передані до сфери управління районних в місті Києві 

державних адміністрацій, у відсотках до початку року»  наш район посідав перші міста у 

рейтингу. 

За червень 2020 року Деснянський центр надання адміністративних послуг  отримав 270 

балів за якість роботи з надання адміністративних послуг та піднявся на  2 місце в рейтингу 

районів міста Києва за показником «Оцінка якості роботи з надання адміністративних послуг 

відділами (центрами) надання адміністративних послуг». Цей результат на 5 позицій краще у 

порівнянні з червнем  2019 року. 

Оцінка якості роботи з надання адміністративних послуг Управліннями (центрами) 
надання адміністративних послуг, бал

Оцінка якості роботи з надання адміністративних 
послуг  за червень 2020 року
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Голосіївський
25 90 115 8

Дарницький
25 145 170 3-4

Деснянський
25 245 270 2

Дніпровський
20 15 35 10

Оболонський
25 95 120 7

Печерський 25 115 140 5

Подільський 25 105 130 6

Святошинський
25 145 170 3-4

Солом'янський
20 295 315 1

Шевченківський

25
50 75 9

грудень

2017

грудень

2018 
Відхилення 

місця
Райони м. Києва Місце Місце

Голосіївський 7-9 1-8 +6

Дарницький 3 1-8 +2

Деснянський 10 1-8 +9

Дніпровський 7-9 1-8 +6

Оболонський 4 1-8 +3

Печерський 1 1-8 0

Подільський 5-6 9 -4

Святошинський 7-9 1-8 +6

Солом'янський 5-6 1-8 +4

Шевченківський 2 10 -8

Деснянський ЦНАП отримав 270 балів за якість

роботи з надання адміністративних послуг, що

відповідає 2 місцю в рейтингу районів міста Києва.

червень

2019 

червень

2020 Відхилення 

місця

Райони м. Києва Місце Місце

Голосіївський
6 8 -2

Дарницький
4 3-4 +1

Деснянський
7 2 +5

Дніпровський
10 10 0

Оболонський
5 7 -2

Печерський
1-3 5 -3

Подільський
8-9 6 -2

Святошинський
1-3 3-4 -2

Солом'янський
1-3 1 0

Шевченківський
8-9 9 -1

 
   У червні 2020 року Деснянський район увійшов до числа районів, в яких  відмічена на 

високому рівні організація проведення сільськогосподарських ярмарок (13 балів), що відповідає 

1-9 місцю і це на 6 позицій вище відповідного періоду 2019 року. 
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПОБУТОВОГО І ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЯРМАРКІВ 

 

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 %.  

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. 

Рішенням комісії з питань здійснення виплати допомоги по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності, при Центрі зайнятості Деснянського району м. Києва, розглядались 

бізнес проекти фізичних осіб та за рахунок коштів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття протягом І півріччя 2020 року надано одноразову 

допомогу  4 особам в сумі 183,3 тис. грн.   

Значна увага в районі приділяється інформаційно-консультативному забезпеченню 

підприємців.  Для створення більш сприятливих умов розвитку підприємництва при Деснянській 

районній в місті Києві державній адміністрації в режимі п’ятиденного робочого тижня працює 

телефонна «гаряча лінія» для суб’єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб-підприємців 

та юридичних осіб).  

Для зручності та в межах крокової досяжності від місця проживання мешканців 

Деснянського району у І півріччі  2020 року проведено  22 (у І півріччі 2019 році -29) районних 

ярмарків з продажу продовольчої,  плодоовочевої та сільськогосподарської продукції.  В 

ярмарках приймали участь безпосередньо товаровиробники  з 16 областей України та міста 

Києва. На Лісовому масиві за трьома адресами (вул. Шолом-Алейхема, вул. Курчатова, вул. 

Кубанської України) та на масиві Троєщина за чотирьма адресами  (вул. Сержа Лифаря,  вул. 

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

участь 1876 підприємців з різних областей України (Чернігівської, Вінницької, Київської, 

Житомирської та ін.) та реалізовано 284,1 тонн продукції. 

Питання несанкціонованої торгівлі на вулицях як району так і міста є одним з 

найактуальніших  питань розвитку міста Києва. З метою ліквідації осередків несанкціонованої 

торгівлі у невстановлених для цього місцях, якісного покращення благоустрою, недопущення 

інфекційних захворювань і продовольчої небезпеки споживчого ринку, враховуючи численні 

нарікання мешканців та суб’єктів господарювання на незручності, які створює несанкціонована 

торгівля на території району, Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією у І 

півріччі 2020 року вживалися заходи по недопущенню здійснення несанкціонованої торгівлі. 

Відповідно до розпорядження Деснянської райдержадміністрації від 20.05.2016 №290 

―Про утворення робочої групи з питань недопущення здійснення несанкціонованої торгівлі на 

території Деснянського району міста Києва‖ представниками робочої групи щотижнево 

здійснювалися обстеження району, вживалися заходи, в межах компетенції, щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі, а саме: попередження, проведення профілактичних бесід з 

порушниками щодо можливості здійснення ними  торговельної діяльності на пільгових умовах та 
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на законних підставах на території ринків Деснянського району, складання адміністративних 

протоколів представниками відділу контролю за благоустроєм Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації за порушення Правил благоустрою ст. 152 КУпАП та 

Деснянського управління поліції  Головного управління Національної поліції міста Києва за ст. 

160 КУпАП.  

 У І півріччі 2020 року було проведено 78 (у І півріччі  2019 році - 48) виїзних обстежень 

території Деснянського району на предмет ліквідації місць несанкціонованої торгівлі. На момент 

проведення комісійних обстежень місця несанкціонованої торгівлі ліквідувалися, після чого 

відповідальними працівниками Деснянського УП ГУНП відповідно до наданих повноважень 

здійснювався контроль щодо недопущення повторних утворень стихійної торгівлі. 

В умовах поступового виходу з карантину, запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 та відповідно до розпорядження 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.03.2020 № 188 «Про створення 

спільних робочих груп для забезпечення контролю за виконанням пункту 2 Протоколу № 10 

Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» створено 

спільні робочі групи за участі представників Деснянського Управління Поліції ГУНП у м. Києві, 

Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, Деснянського Громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта» та 

структурних підрозділів Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації для 

здійснення обстеження території району. У І півріччі 2020 року представниками Деснянського 

управління поліції  Головного управління Національної поліції у місті Києві складено 36 

протоколів про адміністративні порушення, передбачені статтею 44-3 Кодексу України про 

адміністративне порушення, виявлених в сфері торговельної діяльності. 

З суб’єктами господарювання постійно проводиться робота щодо забезпечення на 

підпорядкованих підприємствах дотримання вимог чинного законодавства в сфері торгівлі та 

зменшення звернень мешканців району стосовно незадовільної роботи закладів торгівлі. 

 Для забезпечення належного рівня діяльності підприємств та обслуговування мешканців 

району відділом з питань підприємництва, торгівлі та споживчого ринку постійно 

опрацьовувалися важливі питання з керівниками закладів торгівлі, побутових послуг, 

ресторанного господарства та ринків. 

Відділ з питань підприємництва, торгівлі та споживчого ринку забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг, здійснює контроль за належною 

організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та 

побутового обслуговування, надає організаційну, методичну, консультаційну допомогу 

підприємствам торгівлі щодо застосування порядку провадження торговельної діяльності та 

правил торгівлі на ринку споживчих товарів. 

 

Промисловий комплекс 

 

За даними Головного управління статистики м. Києва станом на 01 липня 2020 року 28 

підприємств, які зареєстровані  у Деснянському районі м. Києва, звітували за формою 1-П, 1-ПЕ 

(місячна). Підприємства звітують за 12 видами економічної діяльності. Чисельність працюючих 

станом на початок 2020 року становила 1446 осіб.   
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ТОВ НВП 
“АтомКомплексПрилад”

Найбільші промислові підприємства  Деснянського району

Поліграфічна 
галузь

Харчова галузь

Машинобудування

Легка промисловість

Виробництво 
меблів

Інші види 
промислової 

продукції

Фармація, медапаратура, 
реабілітація

Оборонна 
промисловість

 
    

За січень-червень 2020 року згідно статистичних даних підприємствами, які відносяться 

до промислового комплексу Деснянського району, реалізовано промислової продукції на суму 

718,8 млн. грн., що на 153,8 млн. грн., або на 27,2 % більше за рівень реалізації відповідного 

періоду минулого  року. 

Обсяги реалізованої продукції у 2020 році збільшились внаслідок реєстрації більшої 

кількості підприємств в районі.   

В загальноміських обсягах реалізації промислової продукції  питома вага підприємств 

Деснянського району за січень-червень 2020 року склала 0,6%. 

У розрахунку на одну особу населення Деснянського району обсяг реалізованої 

промислової продукції за січень-травень 2020 року становить 1634,1 тис.грн.  

Найбільші промислові підприємства Деснянського району : 

ТОВ ―Новий друк‖ – виробництво поліграфічної продукції; 

ТОВ "Ітак―  – виробництво тари з пластмас, пакувальних матеріалів для  

         харчових та нехарчових продуктів;  

ТОВ ‖Ріва-сталь‖ – виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі. 
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Класифікація  видів  економічної  діяльності промисловості  Деснянського району: 

 

- виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів  

                                                                   

16,33 млн. грн. 

- текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів    

                                      

17,91 млн. грн. 

- виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність                         

                       

217,13 млн. грн 

виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції  

 

15,66 млн. грн. 

- виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції          

                           

257,92 млн. грн. 

- машинобудування, крім ремонту і монтажу  

машин і устаткування                 

                                                   

29,63 млн. грн. 

 

- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт  

і монтаж машин і устаткування          

                                          

158,08 млн. грн. 

 

- інші види діяльності                                                          6,14 млн. грн. 
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Стабільно працюють також такі підприємства району, як  ТОВ «Укрспецполіграфія» 

(поліграфічна продукція), ТОВ «НВП «Гран» (виробництво мила та мийних засобів, засобів для 

чищення та дезинфекції), ТОВ «Виробниче підприємство «Пещерін» (виробництво машин і 

устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв),  ТОВ «НВП «Атомкоплексприлад» 

(виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації),  ТОВ «Маг-

2000» (виробництво новорічних іграшок, ялинок, набори для фокусів), НВПП «Анєг» 

(виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі).  

 
 

БУДІВНИЦТВО  

 

Відповідно до Положення про Управління будівництва, архітектури та 

землекористування, Управління здійснює забезпечення  державного контролю за дотриманням   

законодавства в межах визначених повноважень, аналізує стан та тенденції соціально-

економічного розвитку району, бере участь у підготовці пропозицій до проєктів Програми 

соцрозвитку, вносить пропозиції до бюджету міста Києва,   регулює  питання містобудівної 

діяльності району, співпрацює із забудовниками, які ведуть діяльність на території району та 

здійснюють будівництво об’єктів на замовлення  виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) та приватних осіб в межах визначених повноважень. 

На території Деснянського району ведеться будівництво об’єктів житлового та нежитлового 

призначення, замовниками яких є приватні структури такі як: 

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

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

інвесторів.  Ввод в експлуатацію передбачено в кінці поточного року. 

 

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

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

власності територіальної громади міста Києва для подальшого облаштування в ньому 

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

адміністрацією підготовлено проєкт розпорядження Київської міської державної адміністрації 

щодо визначення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації замовником 

реконструкції зазначеного приміщення під облаштування медичного закладу, який знаходиться 

на погодженні. 
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- ТОВ «ЖенСан» розпочато освоєння земельної ділянки, площею 4 га та яка надана  

Київською міською радою в оренду Товариству для будівництва, експлуатації та обслуговування 

багатофункціонального торговельного комплексу з підземним паркінгом та реконструкцією 

площі біля станції метро «Лісова». Проєктом  будівництва передбачено реконструкцію станції 

метрополітену «Лісова» та влаштування надземного переходу над Броварським проспектом від 

станції  метрополітену до  зупинок громадського транспорту. Будівництво ведеться за 

інвестиційні кошти. 

 

На замовлення комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації  

ведеться будівництво наступних об’єктів: 

- КП «Житлоінвестбуд-УКБ» споруджує  житловий будинок з об'єктами господарського та 

соціально-побутового призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для 

потерпілих від діяльності ГІБК "Еліта-Центр") на вул. Милославській у Деснянському районі м. 

Києва. Будівництво ведеться за кошти інвесторів. Орієнтовний термін введення в експлуатацію 

об’єкту «Будівництво житлового будинку з об’єктами господарського та соціально-побутового 

призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності 

ГІБК «Еліта-центр») на  вул. Милославській у Деснянському районі м. Києва» - ІІ квартал 2021 

року. 

 

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

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

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

Необхідне додаткове фінансування в обсязі 30 млн грн. на обладнання. Вразі отримання цих 

коштів у серпні  2020 року введення дитячого закладу можливе у ІІІ кварталі 2020 року. 

- На території 24 мікрорайону на замовлення КП «Житлоінвестбуд –УКБ» планується 

будівництво загальноосвітньої середньої школи. У 2019 році  замовником було оформлено право 

землекористування та отримано містобудівні умови та обмеження на забудову  земельної 

ділянки, розпочате проєктування. В ПСЕР на 2020 рік на об’єкт передбачено кошти у розмірі 4 

млн грн, із них 3 млн. 686 тис. грн. передбачено на проєктні роботи. 

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

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

опрацьовується питання припинення права постійного користування земельною ділянкою на вул. 

Будищанській, 8 у Деснянському районі міста Києва та перспективу будівництва на даній 

земельній ділянці або спортивного об’єкту або створення  паркової зони чи скверу.  

- ТОВ «Спецжитлофонд» ведеться будівництво  стартового житлового будинку з 

вбудованими приміщеннями для  відселення мешканців аварійного будинку по вул. Мілютенко, 

23. Ведуться роботи на 4 секціях по монолітному каркасу з улаштуванням плит перекриття.  В 

кінці  2020 року планується до введення  І та ІІ секції житлового комплексу, загальною кількістю 

квартир 108.  Введення в експлуатацію ІІІ та ІV  секції орієнтовно передбачене на початку 2022 

року, загальною кількістю квартир - 430.  

 

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

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

Замовником оформлено необхідну дозвільну документацію на початок будівельних робіт. В 

ПСЕР на 2020 рік передбачене фінансування на об’єкт у розмірі 800 тис. грн. на будівельні 

роботи. Будівництво не розпочато. 

- Будівництво багатопрофільної лікарні на перетині вулиць Милославської та 

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

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

- Будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з намогильником 

для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6. Замовник – 
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Департамент міського благоустрою КМДА. В ПСЕР на 2020 рік  передбачені кошти у розмірі 4 

млн. 878 тис. грн. 

- Будівництво пожежного депо і два лісових кордони ДЛГ . Замовник – КО 

«Київзеленбуд». В ПСЕР на 2020 рік передбачено на об’єкт            1 млн. 500 тис. грн. 

Перспективне будівництво 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» відведення 

земельних ділянок для містобудівних потреб без затвердженого детального плану території або 

плану зонування, забороняється. 

Згідно з міською Програмою  створення та оновлення містобудівної документації, яка 

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

району  передбачене розроблення 13 Детальних плани території. 

Замовником по розробці Детальних планів визначено Департамент містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

 Станом на даний час затверджено п’ять ДПТ: 

Детальний план території с. Биківня 

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

Братиславської. 

Детальний план промислового району «Троєщина». 

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

Детальний план в межах вулиць Драйзера, Градинська та Бальзака. 

Практично завершено проєктування детального плану території в межах вулиць Бальзака, 

Радунська, Лісківська, Милославська, до меж якого входить селище Троєщина. Проєкт ДПТ 

переданий замовнику для опрацювання.  

Інші проєкти детальних планів території знаходяться в стадії проєктування. 

 

Прийнятими детальними планами території передбачене перспективне будівництво  

наступних об’єктів: 

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

селищі Биківня. Деснянська райдержадміністрація підготовила проєкти розпоряджень КМДА 

про визначення замовником будівництва цих об’єктів Деснянську районну в м. Києві державну 

адміністрацію. Проєкти розпоряджень не погоджені КМДА  з формулюванням про обмеженість 

бюджету та необхідність завершити будівництво уже розпочатих об’єктів; 

-  центру дитячої творчості у с. Биківня; 

-  реабілітаційного центру для учасників АТО у с. Биківня; 

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

під індивідуальну забудову сім’ям загиблих киян – учасників АТО; 

- в складі будівництва ЖК «Лісова казка» та ЖК «Лісова казка-2», які будуються в с. 

Биківня, передбачене будівництво приватного дитячого садка на 60 місць; 

- торговельно-розважального комплексу на перетині вулиць Електротехнічної та 

Драйзера; 

- спортивного об’єкту на проєктному продовженні вул. Електротехнічної; 

-   культурного центру на вул. Закревського; 

-  багатофункціонального комплексу з критою льодовою ареною на перетині вулиць 

Милославської та Закревського. Функції замовника  виконує КП «Київське інвестиційне 

агентство»; 

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

мкр. за інвестиційні кошти; 

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

23) за інвестиційні кошти; 
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- в північній частині ж/м Вигурівщина-Троєщина передбачене будівництво двох 

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

дошкільних закладів. 

 

 Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією  надано пропозиції до 

Київської міської державної адміністрації стосовно покращення транспортного сполучення 

району  та будівництва і реконструкції нових доріг у Деснянському районі. 

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

розпорядження КМДА про визначення Деснянської  районної в м. Києві державної адміністрації 

замовником будівництва. Проєкт розпорядження ще не погоджений КМДА. 

- Реконструкція з розширенням вул. Закревського. 

- Будівництво проєктного продовження вул. Електротехнічної. 

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

Жмаченка у Дніпровському районі. 

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

Биківня з влаштуванням виїзду на Броварський проспект. 

 

Проблемні об’єкти будівнитцва 

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

документів: 

- на замовлення ТОВ «Парк-Сервіс-7» збудовано клубний (багатоквартирний) 

житловий будинок над підземним гаражем по вул. Милославській, 31в. Земельна ділянка 

виділялася Київською міською радою для надбудови над підземними гаражами об’єкту 

соціально-побутового призначення.  Дозвіл на будівництво виданий Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України на будівництво блоку соціально-побутового призначення. На 

сьогоднішній день будівництво не ведеться, дозвільна документація на спорудження житла 

відсутня.  Будинок частково заселений; 

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

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

надана в постійне користування Деснянській районній у місті Києві державній адміністрації для 

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

інвесторами житлового комплексу та для забезпечення Деснянського району закладами освіти 

детальним планом території, який затверджений 14 листопада 2019 року сесією Київської міської 

ради,  передбачено добудову ЖК «Перспектива» до шести секцій, а на залишках земельної 

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

Детальним планом території планується  реконструювати існуючу школу № 321 з добудовою 

додаткового  блоку та будівництво стадіону для освітнього закладу.   Інвесторами житлового 

комплексу створено житлово-будівельний кооператив, яким було подано клопотання до 

Київської міської ради про відведення земельної ділянки на вул. Т. Драйзера, 40 для будівництва 

та експлуатації житлового комплексу від 03 червня 2020 року; 

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

Перлина» та  сесією Київської міської ради від 29 листопада 2018 року прийнято рішення № 

210/6261 про надання  житлово-будівельному  кооперативу в оренду на 5 років земельної ділянки 

для будівництва комплексу житлових будинків. ОК ЖБК «Наша Перлина» отримано 

містобудівні умови та обмеження на забудову земельної ділянки  житлом  та розпочато 

розроблення проєктно-кошторисної документації під житлове будівництво. 

 

- призупинено будівництво житлових будинків, замовником зведення яких є ТОВ 

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

Товариства накладено арешт та відкрито кримінальне провадження. Дозвільна документація на 

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

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

початку 2000 років: 

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

Замовник будівництва – Національна гвардія України.  

На теперішній час Національна гвардія України веде роботу щодо відновлення 

будівництва об’єкта. Головним управлінням Національної гвардії України отримано в постійне 

користування земельну ділянку,  здійснено збір вихідних даних для коригування проекту 

будівництва, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови тощо. 

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

інвестора для відновлення будівництва. 

 

- Будівництво Республіканської клінічної лікарні на житловому масиві Вигурівщина-

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

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

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

 

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

Замовник - КП «Плесо». 

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

Закревського. Замовник - КП «Плесо». 

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

«Київводоканал». 

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

"Житлоінвестбуд-УКБ". 

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

"Київпастранс". 

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

Замовник -   КО "Київзеленбуд". 

- Будівництво багатоповерхового паркінгу у складі житлового комплексу по вул. 

Милославській. КП "Житлоінвестбуд-УКБ". 

 

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

приватній власності. 

 На земельні ділянці з цільовим призначенням під будівництво індивідуального житлового 

будинку, господарських будівель та споруд може бути збудований  житловий будинок в 4 

поверхи, в тому числі з  підвалом та мансардовим поверхом. Натомість, забудовниками 

будуються житлові будинки по 5 і вище поверхів, без дозвільної документації, оформленої 

належним чином, не отримуються містобудівні умови та обмеження на забудову земельної 

ділянки, а документи дозвільного характеру такі як декларація (повідомлення) на початок робіт 

та декларація про готовність заповнюються замовником будівництва особисто, і замовник несе 

відповідальність про достовірність внесених даних в документ. Департамент з питань держаного 

архітектурно-будівельного контролю, на який покладено функції контролю за дотриманням 

містобудівного законодавства та введення об’єктів в експлуатацію, зобов’язаний зареєструвати 

подану замовником декларацію. Така ситуація приводить до того, що забудовник отримує 

документ про готовність на стадії, коли будівництво далеке до завершення, об’єкт не 

підключений до інженерних мереж та не виконаний благоустрій території. На території району  

налічується 12 об’єктів, збудованих таким чином або які ще будуються. 

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31 січня 2011 

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

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

дотриманням земельного та містобудівного законодавства. Такі повноваженні покладено на 
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Департамент державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва та Департамент 

земельних ресурсів. 

 

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТУКТУРИ 

Окремі ініціативи Деснянської райдержадміністрації реалізовано та враховано для 

подальших періодів в рамках Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури 

міста Києва на 2019-2023 роки, а саме: 

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

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

(II етап), але будівельні роботи продовжуються, а саме необхідно провести наладку засобів 

регулювання дорожнього руху. 

2) розпочато реконструкцію транспортної розв’язки просп. Генерала Ватутіна – вул. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Крім того, було впровадженно два світлофорних об’єктів: 

 на перехресті вулиць Карла Маркса - Оноре де Бальзака. На разі світлофорний 

об’єкт встановлено, проводяться організаційно-правові заходи для підключення до КТП. 

 на перехресті вулиць М. Закревського – М. Цвєтаєвої. На разі світлофорний об’єкт 

встановлено, проводяться організаційно-правові заходи для підключення до КТП.  

Внесено зміни в шлях слідування автобусного маршруту загального користування в 

звичайному режимі руху № 79, з організацією руху автобусів по вулиці Електротехнічній та 

облаштовано 8 посадкових майданчиків з павільйонами очікування для зупинки громадського 

транспорту. 

В рамках реалізації проєкту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштуванням зупинок 

громадського транспорту в місті Києві» на території Деснянського району передбачено 

встановлення 127 сучасних зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів чи послуг. За перше півріччя 

встановлено 8 зупинкових комплекси, до кінця 2020 року передбачено встановлення 61 

зупинкових комплекси. 

Актуальними питаннями для мешканців Деснянського району залишається: 

 будівництво лінії метрополітену. Міською цільовою програмою розвитку 

транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки передбачено будівництво 

Подільського мостового переходу через р. Дніпро, що суттєво покращить транспортне 

сполучення житлових районів столиці Троєщина-Вигурівщина-Воскресенка з правобережною 

частиною міста та дозволить побудувати Подільсько-Вигурівську гілку метрополітену; 

 облаштування доріг місцевого значення навколо 20-го мікрорайону. Підготовлено 

проєкт розпорядження про визначення Деснянської райдержадміністрації замовником 

будівництва, який проходить погодження в КМДА; 

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

Путивльської. Будівництво передбачене проєктом змін до розпорядження КМР від 14 серпня 

2009 року № 900 «Про впровадження світлофорного регулювання та влаштування пристроїв 

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

знаходиться на погодженні. 
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СТАН КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ 

Стихійні сміттєзвалища 

З метою підтримання належного санітарно-технічного стану території Деснянського 

району міста Києва керівництвом Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за 

участю працівників структурних підрозділів щотижнево проводиться огляд стану благоустрою та 

утримання інженерно-транспортної інфраструктури Деснянського району міста Києва з метою 

виявлення недоліків та вжиття оперативних заходів реагування щодо їх усунення. 

Також, спеціалістами відділу контролю за благоустроєм та збереженням природного 

середовища Деснянської РДА щоденно проводиться обстеження території Деснянського району 

на предмет належного санітарно-технічного стану, дотримання Правил благоустрою міста Києва. 

В разі виявлення порушень, порушникам вносяться приписи та/або складаються протоколи про 

адміністративні правопорушення відповідно до ст. 152 КУпАП. 

Станом на теперішній час на території Деснянського району наявні місця періодичного 

несанкціонованого накопичення сміття, що утворюються на безбалансових територіях (землі 

запасу міста) та на прибирання яких, відповідно, відсутнє цільове бюджетне фінансування. 

Зазначаємо, що стихійні навали сміття на території району періодично утворюються 

внаслідок несанкціонованого вивозу сміття (в тому числі будівельного) вантажним транспортом 

на безбалансові території, зокрема, у нічні години.  

Деснянською райдержадміністрацією надсилаються листи до Управління Патрульної 

поліції міста Києва та Деснянського УП ГУНП в м. Києві щодо посилення патрулювання на 

локаціях періодичного стихійного утворення навалів сміття. 

Разом з тим, прибирання місць періодичного утворення стихійних навалів сміття 

проводиться не рідше одного разу на півроку під контролем спеціалістів відділу контролю за 

благоустроєм та збереженням природного середовища Деснянської РДА без відповідного 

цільового фінансування на виконання зазначених робіт, із залученням соціально-відповідальної 

активної громадськості. Так, за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 було ліквідовано стихійні 

навали сміття за наступними локаціями: 

- вул. Погребський шлях (вздовж проїжджої частини);  

- вул. Милославська, 2-10 (територія лугу);  

- просп. Броварський (біля ст. м. «Лісова»); 

- перетин вул. Остапа Вересая та вул. Мостищанська; 

- перетин вул. Закревського та вул. Милославської (частково);  

- вул. Пухівська (вздовж проїжджої частини від ГБК «Воєнавто» до меж міста); 

- вул. Пухівська (вздовж дороги до «кладовища для тварин»);  

- вул. Крайня (між озером Алмазне та територією Лісового кладовища); 

- вул. Крайня (за тепловим пунктом); 

- вул. Деснянська (ммпз Троєщина (приватні земельні ділянки без наявної житлової 

забудови); 

- просп. Лісовий, 25; 

- вул. Матеюка, 13; 

- вул. Пожарського (ммпз Троєщина); 

- вул. Попудренка, 50 (біля ст. м. «Чернігівська»); 

- урочище Чорторий; 

- вул. Електротехнічна, 2-2Б (біля ринку «Троєщина»);  

- вул. Меліоративна (біля Банкнотно-монетного двору Національного банку України);  

- вул. Путивльська (ммпз Биківня); 

- перетин вул. Ушицького та вул. Бобринецької (ммпз Биківня); 

- вул. Попудренка (за ТЦ «Novus»); 

- вул. Бобринецька, 2 (ммпз Биківня (біля кладовища); 
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Наразі в місцях проведення прибирання встановлені попереджувальні таблички та бетонні 

блоки з попереджувальними надписами щодо відповідальності за несанкціонований викид 

сміття.  

Роботи із зазначеного напрямку продовжується й надалі. 

 
Прибирання території після проведення демонтажних робіт 

Станом на теперішній час, відсутнє цільове бюджетне фінансування Деснянської 

райдержадміністрації на проведення робіт по прибиранню будівельного та побутового сміття 

після проведення, під контролем Департаменту міського благоустрою ВО КМР (КМДА), робіт по 

демонтажу тимчасових споруд.  

Разом з тим, силами комунальних підприємств району під керівництвом спеціалістів 

відділу контролю за благоустроєм та збереженням природного середовища Деснянської 

райдержадміністрації організовуються роботи з прибирання вищевказаних місць. 

Станом на теперішній час проведено прибирання за наступними адресами: 

- просп. Маяковського, 60/10; 

- просп. Маяковського, 89/12; 

- вул. Градинська, 10; 

- перетин вул. Оноре де Бальзака та вул. Цвєтаєвої; 

- вул. Сержа Лифаря, 16 (прибирання фундаменту); 

- просп. Маяковського, 45; 

- просп. Маяковського, 91; 

- просп. Маяковського, 75/2 (2 ТС); 

- просп. Маяковського, 6; 

- просп. Маяковського, 47; 

- просп. Броварський (ст. м. Лісова); 

- перетин вул. Матеюка та вул. Мілютенка; 

- вул. Милославська, 23; 

- вул. Попудренка, 50; 

- вул. Оноре де Бальзака, 64 (прибирання фундаменту); 

- вул. Миропільська, 8; 

- вул. Шолом-Алейхема, 17; 

- вул. Кубанської України, 20; 

- вул. Закревського, 93; 

- вул. Мілютенка, 23; 

- просп. Лісовий, 39; 

- вул. Кубанської України, 53; 

- вул. Братиславська, 14-Б; 

- вул. Мілютенка, 34; 

- просп. Лісовий, 25; 

- просп. Броварський, 51; 

- вул. Магнітогорська, 1. 

Зазначаємо, що Деснянською райдержадміністрацією направлено відповідні листи до 

керівництва Київської міської державної адміністрації щодо вирішення питання фінансування 

Деснянської райдержадміністрації на проведення робіт з прибирання сміття після демонтажу. 

 

Ліквідація нарконадписів 

З метою протидії пропагуванню вживання наркотичних засобів, шляхом розміщення 

рекламних посилань на групи в соціальних мережах на яких міститься інформація щодо 

реалізації наркотичних речовин, а також дотримання Правил благоустрою міста Києва, 

спеціалістами відділу контролю за благоустроєм та збереження природного середовища 

Деснянської райдержадміністрації спільно з балансоутримувачами територій та соціально-



26 

 
відповідальної активної громадськості, із врахуванням звернень громадян, що надходять через 

КБУ «Контактний центр міста Києва», періодично проводяться рейди по виявленню 

нарконаписів та їх ліквідації на фасадах будівель. У разі виявлення на фасадах будівель 

рекламної інформації пропаганди та реалізації наркотичних речовин, вживаються оперативні 

заходи реагування щодо їх замальовування. 

  

Охорона навколишнього середовища 

Небезпечні відходи 

Опрацьовуються   матеріали по суб’єктах господарювання, які здійснюють виробництво  

продукції із застосуванням ртуті (направлені листи підприємствам). 

Станом на сьогоднішній день основними джерелами забруднення навколишнього 

природного середовища на території Деснянського району та прилеглих районів є ВАТ 

«Радикал», а саме: цех електролізу, склад солерозчинника та шламонакопичувачі.  

Забруднені ртуттю будівельні конструкції та підлога цеху електролізу потребують 

демонтажу та вивезення на термічну демеркуризацію.  

Відходи небезпечних хімічних речовин, що зберігаються в шламонакопичувачах, 

необхідно утилізувати на спеціалізованому полігоні промислових токсичних відходів, який на 

даний час в Україні відсутній. 

Комплексною міською цільовою програмою екологічного благополуччя міста Києва на 

2019 - 2021 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 

469/6520, на невідкладні заходи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та 

неідентифікованих сполук з території ВАТ «Радикал» передбачені кошти в сумі 5000,0 тис.грн. 

на 2021 рік. 

 

УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

 

Основною  метою і предметом  діяльності відповідно Статуту  КП УЗН  Деснянського 

району є утримання в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж бульварів, 

вулиць та інших зелених насаджень загального користування, здійснення всього комплексу робіт 

по  озелененню, догляду за зеленими насадженнями та їх охорони і захисту на закріпленій за 

підприємством території.  

 Протягом 2020 року працівниками підприємства здійснено низку заходів щодо догляду за 

зеленими насадженнями району на площі 1142,9 га, з них:  

- парки  – 514,9 га,    

- сквери  – 26,5  га,   

- бульвари – 3,2 га,    

- вуличнi насадження  – 110,1  га,   

- газони – 338,5 га, 

- інші впорядковані зелені насадження –   488,2 га. 

Загалом на балансі та обслуговуванні підприємства перебуває 24141 шт. дерев, 72961 шт. 

кущiв, а також 18327 кв.м. квiтникiв.  
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Одним з пріоритетних напрямків діяльності підприємства - є озеленення району, зокрема, 

висаджування дерев, кущів, оформлення квітників, проведення капітальних ремонтів у парках та 

скверах, влаштування газонів. 

Слід зауважити, що з 12 березня 2020 року по всій території України було введено 

карантинні заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, що створили 

особливі умови для функціонування як всієї господарської діяльності країни, так і, зокрема, 

комунального підприємства у І півріччі 2020 року. Однак, завдяки дотримання необхідних 

заходів безпеки, та злагодженій роботі працівників,  комунальним підприємством було не лише 

досягнуто запланованих показників виконання виробничої програми, але й виконано їх зі 

значними перевагами у позитивний бік. 

Разом з тим, протягом  звітного періоду комунальним підприємством були виконані 

роботи з озеленення об’єктів: 

1.Проведено капітальний ремонт ІІ черги парку з водними об’єктами вздовж просп. 

Шухевича. 

2. Проведено капітальний ремонт скверу між будинками № 5-а та №7-а по вул. Лісківська, 

а також виконано роботи такі як: 

№ 
Вид робіт 

Одиниця 

виміру 

План 2020 року І 

півріччя 

Факт 2020 року І 

півріччя 

% відхилення планових показників 

1 Посадка дерев шт. 100 235 +135,0 

2 Посадка кущів шт. 400 1396 +249,0 

3 Посадка квітів тис.шт. 680 725 +6,6 

4 
Ремонт газону 

(влаштування) 
га. 1,5 3,46815 +131,2 

 



28 

 

 
 
Окрім збільшення кількості зелених насаджень у районі, підприємством постійно 

здійснюється догляд за ними.  

З метою забезпечення правильного росту та розвитку зелених насаджень, підприємство 

проводить такі роботи: 

 

№ 
Вид робіт 

Одиниця 

виміру 

План 2020 року І 

півріччя 

Факт 2020 року І 

півріччя 

% 

відхилення планових 

показників 

5 
Формовочна та санітарна 

обрізка дерев  
шт. 1300 4169 +220,7 

6 
Формовочна та санітарна 

обрізка кущів 
шт. 5000 13878 +177,6 

7 
Видалення омели з крон 

дерев 
шт. 100 141 +41,0 

Значна увага приділяється поливу зелених насаджень, особливо у спекотну пору року. 

Загалом необхідне забезпечення рослин вологою  проводиться на площі 260 га, як за допомогою 

спеціалізованої техніки, так і шляхом використання системи стаціонарного та автоматичного 

поливу. Також, фахівці КП УЗН Деснянського району здійснюють догляд за газонами на 

балансових територіях підприємства шляхом скошування трави на загальній площі 210,87 га. 
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Також до обов’язків комунального підприємства по утриманню зелених насаджень 

Деснянського району м. Києва входить забезпечення належного санітарного-технічного та 

естетичного стану територій, які перебувають на балансі підприємства.  

 У 2020 році  наші фахівці продовжують роботи з відновлення об’єктів благоустрою. 

Протягом І півріччя поточного року: 

- відремонтовано 47 дитячих та 5 спортивних майданчика , за 2019 рік – цей показник 

становить всього 12 дитячих майданчиків; 

- встановлено 2 нових контейнери для сміття, тоді як протягом аналогічного періоду 

минулого року було встановлено один контейнер;  

- відремонтовано 137 існуючих лав, тоді як у 2019 році – 28 лав. 

- встановлено 222 шт. перепон для заїзду автотранспорту на зелену зону, протягом І 

півріччя 2019 року було встановлено - 195 перепон.   

 

РЕМОНТ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД 

На балансовому утриманні КП ШЕУ Деснянського району знаходиться 1033 шт. 

оглядових колодязів та 1490 шт. зливоприймачів, з яких були очищено 806 зливоприймачів та 

520 оглядових колодязів протягом 1-ших півріччя поточного та попереднього років. 

Відремонтовано 94 од. зливоприймачів та 32 од. оглядових колодязів у 2020 році, що на 9 од. 

зливоприймачів менше ніж у 2019 році, а оглядових колодязів на 3 од. більше ніж у 2019 році.  

За 1-ше півріччя 2020 року на балансовій вулично-шляховій мережі КП ШЕУ 

Деснянського району виконано поточним (дрібним) ремонтом 9 150 м2, ямковим ремонтом 

асфальтобетонного покриття аварійно-небезпечних ділянок – 2 012 м2; поточним (середнім) 

ремонтом 13 430 м2., в тому числі влаштовано 14 од. заниженими бортовими каменями з 

використанням тактильної плитки; влаштовано 2 острівця безпеки та встановлено 110 од. 

антипаркувальних обмежувальних стовпчиків.  

Додатково виконано заповнення швів асфальтобетонного покриття гумово-бітумною 

мастикою за допомогою плавильно-заливальної машини CRAFCO SUPER SHOT 125 DCRC у 

кількості 17 000 п.м. за 1-ше півріччя 2020 року (12 425 п.м. за 1- ше півріччя 2019 року).  

 

СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Житловий фонд Деснянського району складає: 

 - 534 – житлових будинків комунальної власності, з них 5 гуртожитків; 

 - 156 – житлові будинки ЖБК; 

 - 47 – житлових будинків ОСББ на самообслуговуванні; 

 - 1 – відомчий житловий будинок;  

 - 32 – інвестиційних будинків; 

 - 8 гуртожитків;  

 Всього: 778 житлових будинків.  

 

На обслуговуванні КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Деснянського району м. Києва» перебуває 531 будинок комунальної форми власності 

територіальної громади міста Києва. 

За І півріччя 2020 року в багатоквартирних будинках Деснянського району м. Києва 

підприємством було виконано ремонтні роботи поточного характеру силами підрядних 

організацій на загальну суму 13 792,99 тис. грн, а саме:  

- ремонт покрівлі в 106 будинках загальний обсяг виконаних робіт        12 459 м.кв.  на 

суму 3 243,37 тис. грн. (за І півріччя 2019 року загальний обсяг виконаних робіт 15 178 м.кв.  на 

суму 3 627,11 тис. грн.); 
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- ремонт фасадів в 29 будинках, загальний обсяг виконаних робіт          1 165,05 м.кв на 

суму 592,08 тис. грн. (за І півріччя 2019 року загальний обсяг виконаних робіт 1 750 м.кв на суму 

853,39 тис. грн.); 

- ремонт вхідних груп в 6 будинках, загальний обсяг виконаних робіт          1 083,62 м.кв 

на суму 237,64 тис. грн. (за І півріччя 2019 року загальний обсяг виконаних робіт 416 м.кв. на 

суму 71,85 тис.грн.); 

- ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації, водопостачання, теплопостачання в 96 

будинках на суму 4 299,60 тис. грн. (за І півріччя 2019 на суму 4 558,91 тис. грн.);  

- ремонт електричних мереж та обладнання (в т.ч. щитових) виконано в 11 будинках на 

суму 745,40 тис. грн. (за І півріччя 2019 року виконано робіт в 9 будинках на суму 399,77 

тис.грн.); 

- герметизація швів стінових панелей в 73 будинках, загальний обсяг виконаних робіт 

8 777,5 м.пог. на суму 1 133,21 тис. грн. (за І півріччя 2019 року виконано робіт 12 768 м.пог. на 

суму 1 490,97 тис. грн.); 

- ремонт сходових клітин в 58 будинках, загальний обсяг виконаних робіт 20 467 м.кв. на 

суму 3 141,26 тис. грн. (за І півріччя 2019 року загальний обсяг виконаних робіт 31 048 м.кв. на 

суму 4 126,04 тис. грн.);  

- встановлено металевих дверей (на технічних поверхах, покрівлях, в підвальних 

приміщеннях, в сміттєкамерах, в електрощитових, в машинних приміщеннях, в РУ) в 20 

будинках загальний обсяг виконаних робіт 65 шт. на суму 400,43 тис.грн. (за І півріччя 2019 року 

в кількості 105 штук на суму 603,03 тис.грн.). 

 

Виконання ремонтних робіт поточного характеру  

 

 
 

Ліфтове господарство 

 

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

півріччя 2020 року за кошти підприємства було відновлено роботу 149 ліфтів на загальну суму 1 

007,52 тис. грн. (за І півріччя 2019 року сума складала 1 767,05 тис. грн). 

 

3
 2

4
3

,3
7

5
9

2
,0

8

2
3

7
,6

4

4
 2

9
9

,6
0

7
4

5
,4

0

1
 1

3
3

,2
1

3
 1

4
1

,2
6

4
0

0
,4

3

3
 6

2
7

,1
1

8
5

3
,3

9

7
1

,8
5

4
 5

5
8

,9
1

3
9

9
,7

7 1
 4

9
0

,9
7 4

 1
2

6
,0

4

6
0

3
,0

3

0,00
500,00

1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
3 000,00
3 500,00
4 000,00
4 500,00
5 000,00

Виконано робіт за І півріччя 2020р., тис.грн. Виконано робіт за І півріччя 2019р., тис.грн.



31 

 

 
 

Енергозбереження 

Підприємство продовжує впроваджувати в дію "Програму енергозбереження" шляхом 

встановлення світлодіодних освітлювальних приладів в місцях загального користування 

житлових будинків. 

Так, за І півріччя 2020 року встановлено 867 світлодіодних світильників у 21 житловому 

будинку.  

Також, встановлено 202 реле-часу для керування освітленням в місцях загального 

користування у 163 житлових будинках. 

Як зазначалося вище, підприємство обслуговує 531 житловий будинок, загальною площею 

прибудинкових територій – 4 344,86 тис. кв.м., на яких згідно розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА) № 307 від 09.03.2011 р. робітниками з комплексного 

прибирання проводяться заходи щодо підвищення рівня благоустрою, утримання територій в 

належному санітарному та технічному стані. 

Станом на сьогодні працює 511 робітників з комплексного прибирання та утримання 

будинків з прилеглими територіями, хоча згідно штатного розкладу повинно бути 822  робітника, 

не вистачає 311 осіб, що становить 37,8 % від норми. 

 

Укомплектованість працівників КП «Керуюча компанія»  
 

Назва 

Штатна 

чисельніст

ь, од  

Фактична 

чисельність,

од 

Відсоток 

укомплекто

ваності, % 

Штатна 

чисельність,

од 

Фактична 

чисельність,о

д 

Відсоток 

укомплектоан

ості, % 

І півріччя 2019 року І півріччя 2020 року 

Всього 1 401,5 963 69 1357,5 935 69 

РКПТ 855,5 534 62 822 511 62 

АУП 200,5 179 89 197 172 87 

Робітники 

ремонтних 

дільниць 

334 242 72 327 243 74 

Прибиральники 

службових 

приміщень 

11,5 8 70 11,5 9 78 

 

 

[ЗНАЧЕНИЕ]
тис.грн.

[ЗНАЧЕНИЕ] тис.грн. 

І півріччя 2020 року І півріччя 2019 року
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Не дивлячись на те, що працівників не вистачає, працівники підприємства докладають 

максимум зусиль для того, щоб своєчасно прибрати та очистити прибудинкову територію та 

сходові клітини від сміття. Постійно проводиться обстеження житлових будинків на предмет 

очищення підвалів і горищ. 

Постійно проводиться очищення прибудинкових територій і від великогабаритного 

сміття, яке мешканці виносять з квартир та залишають біля будинків. Так, за І півріччя 2020 року 

вивезено великогабаритного сміття в обсязі 28 098 куб. м. (за І півріччя 2019 року вивезено 

великогабаритного сміття в обсязі 22 572 куб. м.). 

Працівниками ЖЕД 301–319 приділяється велика увага санітарно - технічному стану 

дитячих майданчиків. Щороку проводиться ремонт та фарбування елементів дитячих 

майданчиків. За І півріччя 2020 року було відремонтовано та пофарбовано – 353 майданчика (І 

півріччя 2019 року відремонтовано та пофарбовано 353 майданчика). Також, за І півріччя 2020 

року було завезено 800 тон піску на дитячі майданчики (І півріччя 2019 року – 800 тон). 

Для поліпшення стану газонів та висадки дерев, кущів і квітів щороку на прибудинкові 

території житлових будинків завозиться рослинний ґрунт. За І півріччя 2020 року завезено – 500 

тон рослинного грунту (І півріччя 2019 року – 500 тон). 

 
Проходження опалювального періоду 2019-2020 року 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 25.06.2020 № 905 «Про підготовку міського господарства до осінньо-

зимового періоду 2020/2021  років» визначено основні заходи з підготовки міського господарства 

до роботи в осінньо-зимовий період. 

Для своєчасної та якісної підготовки районного господарства до роботи в осінньо-зимовий 

період 2020/2021 року підготовлено розпорядження Деснянської районної в м. Києві державної 

адміністрації  від 15.07.2020 № 393 «Про підготовку районного господарства до осінньо-

зимового періоду 2020/2021 років». 

Вказаним розпорядженням затверджено заходи щодо підготовки районного господарства 

до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років та склад оперативного районного штабу для 

здійснення постійного контролю за підготовкою підприємств, установ і організацій до роботи в 

осінньо-зимовий період 2020/2021 років та координації робіт з електро-, тепло-, водо-, 

газопостачальними організаціями під час проходження опалювального сезону. 

Станом на 12.08.2020 року житловими організаціями було підготовлено до опалювального 

періоду з видачею паспортів готовності 552 житлових будинки із запланованих  778 (70,95%), з 

них підготовлено: 

380 житлових будинки комунальної власності із запланованих 534 (71,16%); 

110 житлових будинки ЖБК із запланованих 156 (70,51%) 
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33 житлових будинки ОСББ із запланованих 47 (70,21%) 

6 відомчих гуртожитків із запланованих 8 (75%) 

23 інвестиційних житлових будинки із запланованих 32(71,88%)  

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОКРАЩЕННЯ 

ЖИТЛОВИХ УМОВ І ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ 

 

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

перебувають:   

 2020 

(станом на 01.07.2020) 

2019 

(станом на 01.07.2019) 

Всього громадян, із них: 6139 6229 

позачерговиків 828 842 

першочерговиків 2375 2384 

в загальній черзі 2936 3003 

 

2. В зазначений період громадянам, які перебувають на квартирному обліку в Деснянській 

районній в  місті Києві державній адміністрації, було надано наступну кількість квартир, 

отриманих по акту прийому-передачі житла  від Департаменту будівництва та житлового 

забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації):  

 Пільгові категорії громадян, яким було надано житло 

2020 

(станом на 
01.07.2020) 

2019 

(станом на 
01.07.2019) 

- діти-сироти,  діти, позбавлені батьківського піклування 2 2 

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

- сім’я, яка має п’ятьох і більше дітей… - 1 

- учасники бойових дій, залучені до АТО - 21 

 - особа з інвалідністю, учасник Революції Гідності  1 - 

- на загальних підставах 1 - 

Всього:  4 27 

 

         Також в І півріччі   2020 року  –  придбано 4 квартири наступними категоріями громадян (І 

півріччі 2019 року за рахунок грошової компенсації - 3 квартири): 

 2020 2019 

- сім’ї загиблих/померлих  учасників АТО  

(Постанова КМУ від 19.10.2016 № 719)  

0 3 

- особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники АТО 1,2 гр.  

(Постанова КМУ від 19.10.2016 № 719) 

3 0 

- особи з інвалідністю внаслідок інваліди війни- інтернаціоналісти 1,2 гр. 

 (Постанова КМУ від 28.03.2018  № 214) 

1 0 

Всього: 4 3 
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3. Підприємствами, установами та організаціями Деснянського району, працівники яких 

мають право на отримання службових жилих приміщень, було надано наступну кількість служ-

бових  квартир:  

 2020 

(станом на 01.07.2020) 

2019 

(станом на 01.07.2019) 

Всього квартир 5 2 

 

         4. За звітній період видано наступну кількість ордерів мешканцям колишніх гуртожитків та 

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

 2020 

(станом на 01.07.2020) 

2019 

(станом на 01.07.2019) 

Всього ордерів 8 2 

 

5. Протягом звітного періоду було отримано  наступну кількість заяв від  сімей та 

одиноких громадян щодо житлових питань: 

 

Заяви щодо: 2020 

(станом на 01.07.2020) 

2019 

(станом на 01.07.2019) 

Зарахування на квартирний облік  76 109 

Внесення змін до справи квартирного обліку 65 115 

Знято з квартирного обліку 64 44 

Поновлено на квартирному обліку 1 3 

Всього: 206 271 

 

 

Також було здійснено наступну кількість дій щодо функціональних обов’язків відділу : 

 2020 

(станом на 01.07.2020) 

2019 

(станом на 01.07.2019) 

Видано довідок про перебування/ не перебування на 

квартирному обліку 

427 670 

Надійшло звернень від громадян з квартирних питань  163 323 

Надійшло листів підприємств,  установ та організацій з 

житлових питань  

458 392 

Надано відповідей на інформаційні запити  72 49 

Підготовлено та проведено засідань районної 

громадської комісії з житлових питань  

9 8 

Підготовлено та проведено засідань наглядової ради 1 1 

Підготовлено (зареєстровано) розпоряджень 46 21 

Всього: 1176 1464 
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ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ ВІДПОВІДНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 

ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ВІДНЕСЕНОГО ДО 

СФЕРИ УПРАВЛІННЯ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ВІЛЬНИХ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ В 

ОРЕНДУ ТА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ЗА ОРЕНДУ ДО БЮДЖЕТУ 

 

Нежитловий фонд, віднесений до сфери управління Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації, що згідно з делегованими повноваженнями закріплено на праві 

господарського відання чи оперативного управління за підприємствами, організаціями та 

установами району по відповідних галузях для виконання своїх функцій та завдань.  
 

2

32,17

тис.кв.м

(53%)

В оренді: 

28,55

тис.кв.м

(47%)

КП «Керуюча компанія з обслуговування

житлового фонду 

Деснянського району м. Києва»  

На балансі: 60,72 тис. кв.м

42,87

тис.кв.м

(66%)

В оренді: 

21,89

тис.кв.м

(34%)

Сфера охорони здоров’я

на балансі: 64,77 тис.кв.м

551,20

тис.кв.м

(94%)

В оренді: 

35,30 тис. 

кв.м (6%)

Управління освіти 

(в т.ч. ЗНЗ, ДНЗ) 

на балансі: 586,50 тис.кв.м

Нежитлові приміщення в розрізі по балансоутримувачах, 

тис. кв. м

7,49 тис.кв.м

(58%)

В оренді: 

5,39 тис.кв.м

(42%)

КП «Ватутінськінвестбуд», 

на балансі: 12,89 тис. кв.м

  
 

 

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

району м. Києва» перебуває 60,7 тис. кв. м, в т.ч. 28,55 тис. кв.м здається в орендне 

користування, що складає 47 % від загальної площі, що перебуває на балансі підприємства;  

 на балансі КП «Ватутінськінвестбуд» перебуває 12,89 тис. кв.м, в т.ч. 5,39 тис.кв.м 

здається в орендне користування, що складає 42 % від загальної площі, що перебуває на балансі 

підприємства;  

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

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

            

 Крім того, здається в орендне користування нежитловий фонд бюджетними установами 

району: 

 на балансі установ сфери охорони здоров’я Деснянського району перебуває 

64,77 тис. кв.м, в т.ч. 21,89 тис. кв.м здається в орендне користування, що складає 34 % від 

загальної площі, що перебуває на балансі установ;  

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

586,50 тис. кв.м, в т.ч. 35,30 тис. кв.м здається в орендне користування;  
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 на балансі Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Деснянської РДА перебуває 4,3 тис. кв.м, в т.ч. 46,66 кв.м здається в орендне користування.  

 

3

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

в порівнянні І півріччя 2020 з І півріччям 2019 рр. (тис. кв. м)

КП «Керуюча 

компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 

Деснянського 

району м. Києва»

КП «Ватутінськ-

інвестбуд»

Сфера охорони 

здоров’я

Управління освіти 

Деснянської РДА         

(в т.ч. ДНЗ, ЗНЗ)

І півріччя 2020 28,55 5,39 21,89 35,3

І півріччя 2019 28,2 5,38 22,6 29,6

28,55 

тис.кв.м

5,39 

тис.кв.м
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тис.кв.м
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тис.кв.м

28,2 

тис.кв.м
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тис.кв.м
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 Передача в орендне користування нежитлових приміщень в розрізі по 

балансоутримувачах у порівнянні І півріччя 2020 з І півріччям 2019 рр. (тис. кв. м) 

 У КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району 

м. Києва» в орендне користування у І півріччі 2020 року передано 28,55 тис.кв.м нежитлових 

приміщень, (у І півріччі 2019 року в орендному користуванні перебувало 28,2 тис. кв.м.). 

 У КП «Ватутінськінвестбуд» в орендне користування у І півріччі 2020 року передано 

5,39 тис.кв.м нежитлових приміщень, (у І півріччі 2019 року в орендному користуванні 

перебувало 5,38 тис. кв.м.).  

 У закладах сфери охорони здоров’я Деснянського району в орендне користування у І 

півріччі 2020 року передано 21,89 тис. кв.м нежитлових приміщень, (у І півріччі 2019 року в 

орендному користуванні перебувало 22,6 тис. кв.м.). 

 В Управлінні освіти Деснянської РДА (в т.ч. ДНЗ, ЗНЗ) в орендне користування у 

І півріччі 2020 року передано 35,3 тис. кв.м нежитлових приміщень, (у І півріччі 2019 року в 

орендному користуванні перебувало 29,6 тис. кв.м.). 

 

4

Договори оренди в розрізі по балансоутримувачах

в порівнянні І півріччя 2020 з І півріччям 2019 рр. 

КП "Керуюча 

компанія"

КП "Ватутінськ-

інвестбуд"

Сфера охорони 

здоров`я
Заклади освіти

І півріччя 2020 286 38 80 141

І півріччя 2019 280 33 81 109
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 З метою забезпечення ефективного використання нерухомого майна територіальної 

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

приміщення передаються в орендне користування.   

 Договори оренди в розрізі по балансоутримувачах в порівнянні І півріччя 

2020 року з І півріччям 2019 рр.: 
 У КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району 

м. Києва» у І півріччі 2020 року збільшилась кількість договорів оренди до 286 договорів оренди, 

(у І півріччі 2019 року було 280 договорів). 

 У КП «Ватутінськінвестбуд» у І півріччі 2020 року 38 договорів оренди, (у 

І півріччі 2019 року було 33 договори).  

 У закладах сфери охорони здоров’я Деснянського району у І півріччі 2020 року 

80 договорів оренди, (у І півріччі 2019 року було 81 договір). 

 В Управлінні освіти Деснянської РДА (в т.ч. ДНЗ, ЗНЗ) у І півріччі 2020 року збільшилась 

кількість договорів оренди до 141, (у цьому періоді 2019 року було 109 договорів). 

  

5

НАДХОДЖЕННЯ  ВІД  ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВИХ  ПРИМІЩЕНЬ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ 

ПОРІВНЯНО З І ПІВРІЧЧЯМ 2019 РОКУ  (ТИС. ГРН.)  ПО БАЛАНСОУТРИМУВАЧАМ
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І півріччя 2020 року І півріччя 2019 року

Рішенням КМР від 26.03.2020 № 903/9073 «Про деякі питання нарахування орендної плати», 

тимчасово, орендарям встановлено орендну плату у розмірі 50 % від розміру орендної плати, 

визначеної у договорах оренди, та у випадку, коли орендар не мав можливості використання 

об’єкту оренди у зв’язку із введенням карантину та обмежувальних заходів, 

орендареві встановлено орендну плату у розмірі однієї гривні

  

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. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

Мережа закладів освіти району 

 

В Деснянському районі функціонує 139 закладів освіти. З них: 

 Комунальної форми власності: 

 72 заклади дошкільної освіти; 

 47 закладів загальної середньої освіти; 

 4 заклади позашкільної освіти; 

 Приватної форми власності: 

 9 закладів дошкільної освіти; 

 7 закладів загальної середньої освіти; 

 

Дошкільна освіта 

Станом на 01.07.2020  в закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах 

виховується та навчається 14 538 вихованців. Освітній процес в закладах забезпечують 1653 

педагогічних працівників та 2004 працівники інших категорій. 

 

На даний час загальна черга в системі електронного запису до закладів дошкільної освіти 

Деснянського району становить 157 дітей. При цьому, в закладах дошкільної освіти 

налічується 1877 вільних місць різних вікових категорій. 

 Відповідно до міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки» 

вживаються заходи щодо відновлення 3-х груп в ЗДО № 758 (2 групи) 745. (1 група).     

 

Для реалізації державних гарантій дітям на здобуття дошкільної освіти на рівні, що 

відповідає їх здібностям і можливостям, для забезпечення реалізації права на освіту дітей з 

особливими освітніми потребами у Деснянському районі функціонує мережа спеціальних 

закладів та груп, з них: 

 9 спеціальних ЗДО (груп), для дітей з вадами мовлення, в яких виховується 649 дітей, 

 1 – для дітей з вадами зору – 183 дітей,  

 1 – для дітей розумово відсталих та затримкою психічного розвитку -  

92 дитини,  

 для дітей з ранніми проявами тубінфекції - 104 дітей, 

 3 санаторних ЗДО  для дітей із шлунково-кишковими захворюваннями - 410 дітей,  

 1 санаторний для часто хворіючих дітей - 115 дітей, 

 1 для дітей з психоневрологічними захворюваннями - 33 дитини. 

 В районі збільшується мережа груп з інклюзивною освітою.  

Станом на 01.07.2020 року в закладах дошкільної освіти загального та комбінованого типу 

функціонували 14 груп, в яких виховувалися 18 дітей з синдромом Дауна. 

 

Загальна середня освіта 

У 2019-2020 навчальному році в закладах загальної середньої освіти навчалися 37 303 

учні. 

Освітній процес у закладах загальної середньої освіти усіх типів забезпечували 2 672 

педагогічних працівників. 

В закладах загальної середньої освіти району 2019-2020 навчальний рік закінчили:  

 3029  учнів 9-х класів, з них 233 – з відзнакою; 

 1849 випускників 11-х класів, з них 130 учнів  нагороджені золотою медаллю «За 

високі досягнення в навчанні» та 43 учні - срібною медаллю «За досягнення у навчанні».  
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Станом на 01.07.2020 до 1-х класів 2020-2021 н. р. вже зараховано  

3810 дітей. 

 

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

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

функціонували 39 спеціальних класів, в яких навчалися 442 учні, та 55 інклюзивних класів, в 

яких навчалися 98 дітей з особливими освітніми потребами.  

 

Організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти за результатами 

конкурсного відбору на договірних засадах у І півріччі 2020 року здійснювали КП «Зеніт» у 45-

ти ЗЗСО та ТОВ «Понтем.УА» в 1-у ЗЗСО. 

Безкоштовним харчуванням з одноразовим режимом забезпечувалися: 

- 15 707 учнів 1-4 класів; 

- 1 135 учнів 5-11 класів, з них: 

діти-сироти та  діти, позбавлених батьківського піклування - 146;  

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

класах - 155;  

учні із числа дітей-інвалідів - 227;  

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

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 66;  

учні із числа дітей із сімей учасників антитерористичної операції та дітей із сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та учні із числа дітей із сімей киян, 

які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 

одержаних під час участі у Революції Гідності - 541. 

  У квітні 2020 року 1650 педагогічних працівників підвищили свою кваліфікацію. 

 

Результативність освітнього процесу 

 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін 

 

Переможці (кількість учнів) 

ІІ (районний) етап ІІІ (міський) етап IV (заключний) 

етап 

2583 230 0 

 

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Київського 

територіального відділення МАН 

                  (Київської Малої академії наук учнівської молоді) 

 

Переможці (кількість учнів) 

І (районний) етап ІІ (міський) етап 

230 39 

 

 

XІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

 

Переможці (кількість учнів) 

ІІ (районний) етап ІІІ(міський) етап 

436 53 

 



40 

 
ІІІ (міський) етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської  молоді ім. Тараса Шевченка 

 

Переможці (кількість учнів) 

15 

IІІ (міський) етап XІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

 

Переможці (кількість учнів) 

Войтюк Валерія Вікторівна, ЗЗСО № 247, в номінації "Історія України та 

державотворення" 

 

У 2020 році в районному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» перемогли 

5 педагогів. 

У міському етапі ІІ місце посіла вчитель історії ЗЗСО №300 Марина Вирова. 

 

У   І півріччі 2020  року продовжувалась робота   Школи управлінського менеджменту  

заступників директорів закладів загальної середньої освіти Деснянського району, в якій 

навчалися та підвищували педагогічну майстерність  42 педагогічні працівники. 

Для слухачів Школи резерву було проведено різноманітні за змістом і формами заняття, 

присвячені актуальним питанням науково-методичної, виховної, дослідно-експериментальної, 

проектної та управлінської діяльності керівника освітнього закладу. 

У І півріччі 2020 року 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). 

 

Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти  

«Нова українська школа» 

На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти та 

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

2020 році передбачено видатки для 48 закладів загальної середньої освіти в загальній сумі   

45 630,3 тис. грн. 

 

2017 рік 1 069,7 тис. грн.   

2018 рік  25 135,0 тис. грн. 

2019 рік 30 986,4 тис. грн. 

2020 рік 45 630,3 тис. грн. 

 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» передбачено видатки в 

сумі 8 273,1 тис. грн, в тому числі на: 

- закупівлю комп’ютерного обладнання та відповідного мультимедійного контенту 

для початкових класів на суму 2 298,9 тис. грн; 

- закупівлю сучасних меблів для початкових класів на суму 2 718,7 тис. грн; 

- закупівлю дидактичних матеріалів для початкових класів на суму               

1 721,5тис. грн. 
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- придбання обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, 

засобів навчання, у тому числі навчально-методичної літератури, зошитів з друкованою основою 

для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного 

стандарту початкової освіти – 1 534,0 тис. грн. 

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

середньої освіти «Нова українська школа» передбачено видатки в сумі 37 357,2 тис. грн (касові 

видатки – 1 444,6 тис. грн),в тому числі на: 

- закупівлю комп’ютерного обладнання та відповідного мультимедійного контенту 

для початкових класів на суму 10 500,0 тис. грн(касові видатки – 206,1 тис. грн); 

- закупівлю сучасних меблів для початкових класів на суму 16 517,2 тис. грн (касові 

видатки – 82,9 тис. грн); 

- закупівлю дидактичних матеріалів для початкових класів на суму                         

2840,0 тис. грн (касові видатки – 318,2 тис. грн); 

- поточні ремонти класних приміщень перших класів на суму 7 500,0 тис. грн(касові 

видатки – 837,4 тис. грн). 
 Забезпечення 

обладнанням та 

комп’ютерною 

технікою для 1-х 

класів  

Придбання 

дидактичних 

матеріалів та 

малоцінного 

обладнання для 

1-х класів  

Придбання 

обладнання, інвентарю 

для фізкультурно-

спортивних 

приміщень, засобів 

навчання, у тому числі 

навчально-методичної 

літератури, зошитів з 

друкованою основою 

для закладів загальної 

середньої освіти, що 

беруть участь у 

експерименті з 

реалізації Державного 

стандарту початкової 

освіти 

Закупівля 

сучасних меблів 

для початкових 

класів НУШ 

Проведення 

поточного 

ремонту 

класних 

приміщень 

перших класів  

Субвенція 

Державного 

бюджету 

2 298,9 тис. грн. 1 721,5 тис. грн.  1 534,0 тис. грн. 2 718,7 тис. грн.  

Місцевий 

бюджет 

10 500 тис. грн. 2 840,0 тис. грн. - 16 517,2 тис. грн. 7 500 тис. грн. 

 

Придбання обладнання для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій 

На оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням 

навчальних кабінетів та STEM-лабораторій передбачено видатки спеціального фонду бюджету 

(бюджету розвитку) на придбання обладнання (КЕКВ 3110) в загальній сумі 6 826,0 тис. грн, в 

тому числі за рахунок видатків місцевого бюджету (бюджету розвитку) в сумі 1 327,0 тис. 

грн(касові видатки – 944,3 тис. грн)та за рахунок видатків державного бюджету (освітньої 

субвенції) в сумі 5 499,0тис.грн(профінансовано – 5 499,0 тис. грн). 

Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з 

особливими освітніми потребами 

За рахунок видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами передбачено видатки 

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

загальній сумі 837,647 тис. грн, в тому числі на придбання спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими 

освітніми потребами, які здобувають освіту в: 

інклюзивних групах закладів дошкільної освіти – 117,8 тис. грн(профінансовано – 117,8 

тис. грн); 
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в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти – 576,6 тис. грн; 

оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів для надання психолого-педагогічних і 

корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами (придбання 

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

143,247 тис. грн. 
 

Придбання персональних комп’ютерів 

На придбання персональних комп’ютерів для закладів освіти передбачено видатки 

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

загальній сумі 15 606,0 тис. грн, з них на комп`ютерного обладнання для кабінетів інформатики 

– 10 500,0 тис. грн ( касові видатки – 3 567,8 тис. грн) та на придбання комп`ютерного та 

оргтехнічного обладнання для ведення бухгалтерського обліку та діловодства 5 106,0 тис. грн 

(касові видатки – 1 872,6 тис. грн). 

Придбання обладнання для харчоблоків та їдалень 

На закупівлю обладнання необхідного для забезпечення належних умов функціонування 

харчоблоків в закладах освіти передбачено видатки спеціального фонду бюджету (бюджету 

розвитку) на придбання обладнання (КЕКВ 3110)в загальній сумі 28 912,997 тис. грн, в тому 

числі за рахунок видатків місцевого бюджету (бюджету розвитку) в сумі 26 692,7 тис. грн 

(профінансовано – 5 145,1 тис. грн. касові видатки – 4 108,0 тис. грн)та за рахунок видатків 

державного бюджету (освітньої субвенції) в сумі  2 220,297 тис. грн. (профінансовано – 2 220,297 

тис. грн). 

Придбання іншого обладнання для закладів освіти 

На закупівлю обладнання необхідного для забезпечення належних умов функціонування 

закладів освіти за рахунок видатків місцевого бюджету передбачено видатки спеціального фонду 

бюджету (бюджету розвитку) в загальній сумі 17 034,75 тис. грн(касові видатки – 3 756,9 тис. 

грн)на придбання наступного обладнання: 

- обладнання для пральні на суму 3 000,0 тис. грн; 

- мультимедійного обладнання на суму 4 680,0 тис. грн; 

- обладнання для системи теплопостачання на суму 1 200,0 тис.грн 

- придбання масогабаритнних макетів автомата Калашникова на суму 1 428,0 тис. 

грн(касові видатки – 1 098,7 тис. грн); 

- облаштування внутрішніх двориків дошкільних закладів на суму500,0 тис. грн; 

- придбання легкового автомобіля – 600,0 тис. грн; 

- придбання музично-звукового та сценічного обладнання – 694,6 тис. грн; 

- концертних костюмів на суму 400,0 тис. грн(касові видатки – 199,0 тис. грн); 

- придбання корекційно-розвивального обладнання для дітей з особливими освітніми 

потребами – 250,0 тис. грн. 

- реалізація проектів громадського бюджету – 4 282,150 тис. грн(касові видатки- 

2 459,2 тис.грн). 

 

Інформація щодо виконання робіт з капітального ремонту  

Відповідно до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про 

бюджет міста Києва на 2020 рік» та розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 04.02.2020 № 73 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються за 

рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації»(зі 

змінами) по управлінню освіти передбачено видатки в загальній сумі 91 254,399 тис.грн 

(профінансовано 11 636,9 тис. грн),а саме: 

 

Капітальний ремонт приміщень, вхідних груп та інше – 20 450,0 тис. грн: 
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- капітальний ремонт пралень в 5-ти закладах дошкільної освіти (ЗДО № 12, 301, 721, 

743, 796) – 2 000,0 тис. грн; 

- капітальний ремонт будівлі (проектні роботи) 1-му закладі загальної середньої 

освіти – 350,0 тис. грн; 

- капітальний ремонт вхідних груп в 1-му закладі загальної середньої освіти (СНВК 

«Київські каштани») – 100,0 тис. грн; 

- капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків (проектні роботи) в 1-му 

закладі загальної середньої освіти (ЗЗСО № 293) – 500,0 тис. грн; 

- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (відновлення роботи 

закладу) в 7-ми закладах дошкільної освіти (ЗДО №№ 165, 170, 491, 742, 753, 771, 796) – 17 500,0 

тис. грн. 

 

Капітальний ремонт спортивних залів з допоміжними приміщеннями – 1 769,8 тис. 

грн: 

- капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень в 2-х закладах 

загальної середньої освіти (ЗЗСО № 189, СНВК «Київські каштани») – 1 769,8 тис. грн. 

 

Відновлення груп у ДНЗ – 8 350,0 тис. грн (касові видатки – 1 938,2 тис. грн): 

- відновлення груп в 2-х закладах дошкільної освіти (ЗДО №№ 745, 758) – 3 350,0 

тис. грн (касові видатки – 65,7 тис. грн); 

- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (відновлення роботи 

закладу) в закладі дошкільної освіти (ЗДО № 782) – 5 000,0 тис. грн (касові видатки – 1 536,8 

тис. грн). 

 

Забезпечення архітектурної доступності до навчальних закладів м. Києва – 800,0 тис. 

грн(касові видатки – 61,5 тис. грн): 

- безбар’єрне середовище (капітальний ремонт вхідних груп з влаштуванням 

пандусів) в 2-х закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО № 212, вечірня змінна школа № 18) – 

800,0 тис. грн. 

 

Капітальний ремонт фасадів, капітальний ремонт покрівель, обслуговування МІТП, 

капітальний ремонт ЦО, ХВП, ГВП, ремонт теплових пунктів та інше – 8 739,4 тис. 

грн(касові видатки – 1 110,1 тис. грн): 

- капітальний ремонт покрівель в 9-ти закладах дошкільної освіти (ЗДО №№ 91, 94, 

125, 512, 519, 520, 745, 780, 781) та 5-ти закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО  №№ 213, 218, 

277, 300, 312) та центрі дитячої та юнацької творчості – 6 709,4 тис. грн(касові видатки – 1 110,1 

тис. грн); 

- капітальний ремонт фасаду в 1-му закладі дошкільної освіти (ЗДО № 752) – 630,0 

тис. грн; 

- капітальний ремонт інженерних мереж 2-х закладах дошкільної освіти (ЗДО №№ 

111, 776) та в 1-му закладі загальної середньої освіти (ЗЗСО № 147) – 1 400,0 тис. грн. 

 

Заміна вікон – 1 150,0 тис. грн (касові видатки – 888,1 тис. грн): 

- заміна вікон в 4-х закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 152, 218, 320 

гімназія «Києво-Могилянський колегіум»). 

 

Оновлення харчоблоків та їдалень – 32 394,6 тис. грн (касові видатки – 2 557,6 тис. 

грн): 

- капітальний ремонт харчоблоків в 6-ти закладах дошкільної освіти (ЗДО №№ 34, 

83, 111, 165, 512, 784) та 22-х закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 119, 190, 207, 218, 
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247, 250, 251, 259, 264, 275, 276, 277, 282, 292, 293, 294, 300, 301, 311, 312, 313, 320) – 30 815,9 

тис. грн; 

- капітальний ремонт їдалень в 2-х закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 

270, 306) – 1 578,7 тис. грн. 

 

Капітальний ремонт місць загального користування  – 13 155,0 тис. грн (касові 

видатки – 4 417,2 тис. грн): 

- капітальний ремонт місць загального користування в 15-ти закладах дошкільної 

освіти (ЗДО №№ 39, 136, 170, 175, 301, 508, 512, 689, 744, 755, 757, 768, 770, 784, 797) та 16-ти 

закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 23, 39, 119, 189, 192, 213, 218, 238, 249, 276, 293, 

301, 307, 312, гімназія «Троєщина», вечірня змінна школа № 18). 

 

Реалізація проєктів громадського бюджету – 4 445,635 тис. грн(касові видатки – 999,9 

тис. грн). 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ, КУЛЬТУРИ, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

 

ГАЛУЗЬ «КУЛЬТУРА» 

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 Освітньо-культурний 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 іншого підпорядкування:  

 Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа 

Лифаря», до складу якого входить творча майстерня «Дитяча школа мистецтв № 7»; 

 2 муніципальні кінотеатри:  

o «Флоренція»,  

o «Кіото»;  

 Центр культури і дозвілля культурно-мистецького центру Київського торговельно-

економічного університету. 

Мета діяльності:  організаційне та економічне забезпечення  розвитку культури у районі, 

зокрема: 

- 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; 
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- 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. 

 

Реалізація діяльності Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

здійснюється за такими напрямами: 

РОБОТА З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 
Для забезпечення координації роботи органів виконавчої влади та громадськості щодо 

врахування суспільно значущих інтересів у вирішенні найважливіших питань гуманітарного 

розвитку, інтелектуальної та творчої діяльності, підготовки пропозицій щодо забезпечення 

додержання прав і свобод людини та громадянина у сферах культури й мистецтва при 

Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації функціонує Рада митців. 

На офіційному веб-сайті Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

постійно висвітлюється інформація з питань культурно-мистецького життя району, проєктів та 

ініціатив Управління та підпорядкованих закладів. 

 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 

Упродовж звітного періоду Управлінням та підпорядкованими закладами культури було 

проведено більше 1000 культурно-мистецьких заходів з нагоди державних та загальнорайонних 

свят, а також свят, пов’язаних з народними традиціями та обрядами, знаменними та пам’ятними 

датами і подіями.  

Окрім того брали участь або організовували проведення культурно-мистецьких заходів 

спільно з громадськими організаціями. 

Упродовж звітного періоду вихованці та творчі колективи мистецьких шкіл брали участь та 

стали призерами міських, міжнародних та районних фестивалів та конкурсів.  

Управлінням здійснюється забезпечення культурних потреб малозабезпечених верств 

населення. Діти пільгових категорій відвідали комплекс різдвяних заходів «Новорічне Різдвяне 

дійство» за участю фольклорного та театрального відділів Київської дитячої школи мистецтв 

№ 3. За участі вихованців театру-студії «Вишневий сад» Центру естетичного виховання 

«Гармонія» в Муніципальній галереї мистецтв Деснянського району відбулися святкові заходи, 

які відвідали в тому числі діти пільгових категорій.  

Бібліотеки для дітей ЦБС Деснянського району проводять значну роботу над створенням 

комфортного середовища для малозабезпечених соціальних верств населення та користувачів з 

обмеженими можливостями, працюють над залученням їх до читання та участі у масових 

заходах, забезпечують безперешкодний та безкоштовний доступ до самоосвіти, інформаційних 

ресурсів, проведення змістовного дозвілля.  

За напрямом соціальної адаптації дітей бібліотеки району продовжують працювати за 

проєктом «Діти особливого піклування», основними партнерами якого залишаються спеціальний 

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

молоді з функціональними обмеженнями. Продовжує свою діяльність у навчально-виховному 

комплексі, з метою задоволення інформаційних потреб читачів з особливими потребами, пункт 

видачі літератури.  

Центром естетичного виховання «Гармонія» проводиться безтермінова благодійна акція 

«Долоні турботи» (допомога дітям Дитячого будинку «Берізка»), здійснюється показ благодійних 
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вистав для дітей пільгових категорій району, налагоджена співпраця з міським Центром 

реабілітації дітей, що потрапили в складні життєві обставини. 

 

АМАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО 

У закладах культури району діють 55 аматорських творчих колективів, які об’єднують 1500 

учасників. Серед цих колективів 10 мають звання «зразковий» та 3 – «народний». 

При Будинку культури Деснянського району міста Києва створені та працюють 10 

самодіяльних об’єднань. Усі самодіяльні об’єднання працюють на безоплатній основі, їх відвідує 

понад 200 дітей та дорослих. Серед найкращих – хореографічний театр-студія «Забава», дитячий 

театр «Обрії майбутнього», гри на гітарі, вокальний колектив «Джерело», ансамбль бандуристів 

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

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

фольклорний театр та театр великих ляльок, вокально-інструментальний ансамбль для осіб з 

певними фізичними вадами. 

Аматорські мистецькі колективи Будинку культури беруть участь у концертних програмах 

міжнародних, всеукраїнських, загальнорайонних рівнів. 

У закладах культури, підпорядкованих Управлінню культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, створено 35 любительських об’єднань, діяльністю яких охоплено 750 

чоловік.  

БІБЛІОТЕКИ 

Діяльність Централізованої бібліотечної системи Деснянського району спрямована на 

забезпечення інформаційних потреб як реальних, так і потенційних відвідувачів, впровадження 

інноваційних форм у роботу бібліотек з використанням нових інформаційних технологій, 

популяризації книги та читання серед громади району.  

З 16 березня 2020 року робота бібліотек ЦБС Деснянського району для відвідувачів була 

призупинена, задля упередження ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу COVID-

19 в Києві. 

Зважаючи на карантинні обмеження, бібліотеки ЦБС Деснянського району, з 16 квітня 

поточного роботу почали здійснювати та вдосконалювати роботу в форматі онлайн трансляцій. 

Вдалим форматом  роботи у першому півріччі став інфотеймент — поєднання 

інформаційного і розважального контенту.  

З 1 червня 2020 року публічні бібліотеки Деснянського району міста Києва, працюють під 

час адаптивного карантину, за всіма нормами безпеки.  

Бібліотека №115 для дітей відкрилась в тестовому режимі після капітального ремонту у 

січні 2020 року. В рамках міського проєкту «Сучасний бібліотечний простір – БібліоHUB» 

бібліотека пережила справжню «реінкарнацію»: капітальний ремонт та кардинальне оновлення 

своєї діяльності. Нестандартне зонування простору, стильний дизайн приміщень, добре 

продумана система «тихих» та «голосних» ареалів, сучасна матеріально-технічна база – все це 

справляє сильне враження на відвідувачів вже з перших кроків. Крім усього зазначеного, 

приміщення стало доступне для всіх користувачів, незважаючи на їх фізичний стан. 

Виконання основних показників діяльності ЦБС за 1 півріччя 2020 року 

 план виконано % від річного 

користувачі 40700    25344 62,3 

відвідування 262000 79510 30,3 

документовидача 746000 246629 33,1 
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За перше півріччя поточного року бібліотеками району проведено 201 захід, в т. ч.: в 

межах бібліотек – 128; онлайн – 73: літературні вечори, тренінги, турніри, квести, патріотичні та 

літературні години, краєзнавчі уроки, творчі зустрічі з цікавими людьми, онлайн заходи – всього 

відвідувань заходів 15229. Наразі до послуг користувачів: 8 бібліотек мають Інтернет, 32 місця 

для безкоштовного доступу до світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет та 8 Wi-

Fi зон.   

У бібліотеках були проведені: онлайн дайджест «Екологічні дати року»; онлайн-зустріч з 

екологом до Міжнародного дня захисту клімату; Еко-побачення до Всесвітнього дня охорони 

довкілля; онлайн - зустріч «Відновлювальне джерело енергії - вітер» до Всесвітнього дня вітру; 

віртуальна подорож «Заповідники України», «Жива планета» до Міжнародного дня Землі; 

екологічна панорама «Чорнобиль немає минулого часу», «Біль і крик душі під знаком 

Чорнобиля» до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії; майстер клас «Не сміття, а вторинна 

сировина»; онлайн - зустріч «Ми - за здорове покоління» з Ярославом Бабенком, тренером ВБО 

«АСЕТ», волонтером БО «Світ без залежності»; інформаційна година «Здоровий спосіб життя та 

боротьба проти тютюну» до Всесвітнього дня без тютюну; читачі б-ки №119 для дітей привітали 

медичних працівників, із професійним святом. 

Позитивний ефект від впровадження маркетингових стратегій у систему організації 

роботи бібліотек сприяє піднесенню їх престижу, що дає можливість як найкраще 

використовувати бібліотечний потенціал. 

Станом на 01.07.2020 року фонд інформаційних ресурсів ЦБС Деснянського району 

налічує 259589 примірників документів. 

Протягом  I  півріччя 2020 р. до бібліотек району надійшло 3363 примірників друкованої 

продукції на суму 167703 грн. 85 коп., з яких бібліотеки для дорослих отримали  2246  

примірників на суму 114685 грн. 10 коп. 

У 2020 році за кошти району було передплачено 134 назви періодичних видань. Дорослі 

бібліотеки замовили 114 назв, дитячі – 58 назв. Всього протягом І півріччя 2020 р. було отримано 

1652 (49,1%) актуальніших інформаційних ресурсів. 

19,4% нових надходжень було подаровано бібліотекам небайдужими мешканцями району. 

протягом  І півріччя 2020 р. з об’єктивних причин БФ ЦБС було зменшено на 3365 

примірників документів. Наразі, зараз готуються акти вибуття з причини: передача до ОРФ 

Публічної бібліотеки ім. Л.Українки.  

Завдяки новим надходженням та списанню літератури,  бібліотечний  фонд ЦБС протягом 

І півріччя 2020 р. було оновлено на 1,3%. 

Станом на 01.07.2020 р. на УДК переведено 61566 документів. 

 Для більш повного задоволення потреб користувачів, бібліотекарі використовують таку 

послугу, як ВСО та МБА. Так, у І-му півріччі 2020 р. користувачами ЦБС було замовлено 961 

друкованої продукції. Одержано по ВСО - 822 примірників документів, по МБА – 236 

примірників та видано 21 абонентові  МБА - 122 примірників.  

В умовах карантину користувачі мають можливість в онлайн-режимі скористатися 

інформаційно-бібліографічними послугами бібліотек через службу «Зворотній зв’язок» 

(https://desnabib.kiev.ua/index.php?option=com_flexicontact&Itemid=80). 

У зв’язку з пандемією COVID-19 бібліотеки району розширили діапазон інформаційних та 

бібліотечних послуг, які користувачі можуть отримати віддалено онлайн (вебсайт ЦБС 

Деснянського району http://desnabib.kiev.ua; на сторінці Фейсбук ЦБС Деснянського району м. 

Києва https://www.facebook.com/desnabib/.), через електронну пошту, по телефону). 

Краєзнавча робота є одним із напрямків роботи бібліотек району: 

– ведеться тематичний розділ «Краєзнавство» в БД «Статі» ЕК ЦБС; 

– подається матеріал до повнотекстової бази «Деснянський район» на сайт ЦБС 

Деснянського району https://desnabib.kiev.ua/; 

https://desnabib.kiev.ua/index.php?option=com_flexicontact&Itemid=80
http://desnabib.kiev.ua/
https://desnabib.kiev.ua/
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– пропонуються тематичні огляди, презентаціі книг українських письменників, 

інформаційно-музичні години, віртуальні подорожі «Маршрути вихідного дня» (онлайн), 

зокрема:  

- відеосюжет «Словограй Ігоря Січовика» - бібліотека № 119 для дітей, 

- віртуальний огляд літератури «Рідний Київ» до Дня Києва - бібліотека № 115 для дітей,  

- «Із історії медицини Київської Русі» - з лікаркою Анжелою Лисицею (гурток любителів 

голосного читання «Дорослі читають про Київ») - бібліотека № 115 для дітей; українським 

прозаїком із Олесем Ільченко - автором книг «Місто з химерами » і «Збирачі туманів » та 

літературознавцем, публіцистом Михаи́лом Слабошпи́цьким та українською письменницею і 

журналісткою Світланою Короненко до Дня Києва - ЦРБ ім. П. А. Загребельного; 

-  віртуальна виставка «Киянин Микола Васильович Закревський», присвячений 215- річчю 

від дня народження українського історика, фольклориста за діючим краєзнавчим проєктом «Київ 

– великий, славний і вічний…» - ЦРБ ім. П. А. Загребельного; 

– діють постійні виставки: «Деснянський район: погляд у майбутнє», «Вознісся у височінь 

наш древній Київ-град», «Моя маленька Батьківщина», «Місце на хвилях вічності. Київ у 

літературі та живопису», «Мій Києве, ти місто старовинне, краси утілення і вічного добра»; 

– видається бібліографічна продукція: пам’ятки, буклети, інформаційні та рекомендаційні 

списки, інша інформаційно-рекламна продукція,  зокрема: 

«Деснянський район на сторінках преси», краєзнавчий путівник «Імена видатних людей у 

назвах вулиць Деснянського району» - ЦРБ ім. П. А. Загребельного; «Микола Гришко – генетик-

селекціонер» - бібліотека ім. Ю. Гагаріна для дітей, «Вулиця Шолом-Алейхема» - бібліотека № 

119 для дітей. 

Видавнича діяльність бібліотек сприяє популяризації фонду та заохоченню користувачів 

до читання, розширенню культурного інформаційного простору.  

У І півріччі 2020 року бібліотеками були розроблені та видані різноманітні друковані 

видання (31), серед яких:  

– програми клубів, гуртків та творчих майстерень; рекомендаційні списки літератури 

«Європейські письменники – дітям», «Всеволод Нестайко радить прочитати»  - бібліотека № 

115 для дітей; 

– буклети: «Бібліотека № 115 для дітей запрошує» - бібліотека № 115 для дітей, «Найкращі 

дитячі книжки 2019 року» - бібліотека ім. Ю. Гагаріна для дітей, «Є мова, є держава, є 

майбутнє. Мовознавці-ювіляри», «Книга року ВВС – 2019», «Клуби та творчі об’єднання ЦБС 

Деснянського району 2020 року» «Добровольці – воїни світла» - ЦРБ ім. П. А. Загребельного;  

– пам’ятки: «Дмитро Білоус», «Леся Воронина - українська письменниця, перекладачка, 

журналістка» - бібліотека № 119 для дітей, «Мелодія, що варта цілого життя. Михайло 

Вербицький» - ЦРБ ім. П. А. Загребельного, «Актуальність гендерних перетворень в Україні» - 

бібліотека ім. С. Олійника;  

– краєзнавчий путівник «Імена видатних людей у назвах вулиць Деснянського району» - ЦРБ 

ім. П. А. Загребельного; 

– віртуальні виставки: «Велич таланту Марка Кропивницького» до 180-річчя від дня 

народження українського письменника, «Письменники – лауреати Міжнародних європейських 

літературних премій 2019», «Жак-Ів Кусто» до 110-річчя від дня народження французького 

дослідника Світового океану, мандрівника, письменника «Заповідники України» ЦРБ ім. П. А. 

Загребельного; 

– відеотека «КНИГОТЕКА НОВИНОК» - бібліотека № 115 для дітей. 

У першому кварталі 2020 року для працівників бібліотек було проведено методичну консультацію 

«Основні зміни в українському правописі» з метою використання в роботі найважливіших елементів 

українського правопису, які зазнали змін. 

Бібліотека ім. Ю. Гагаріна для дітей взяла участь в німецько-українському науково-практичному 

онлайновому семінарі «Зелені бібліотеки», 21-22.06.2020 р., який було організовано УБА спільно з Гете-

Інститутом в м. Києві. Працівники бібліотеки не тільки ознайомились з кращими практиками у сфері сталого 
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розвитку будівництва, дизайну та менеджменту «зелених» бібліотек у Німеччині, а й представили свій досвід 

щодо формування екологічної свідомості у громаді Лісового масиву Деснянського району міста Києва. 

 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА. ПОЧАТКОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МИСТЕЦЬКІ 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ (ШКОЛИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ) ТА ЦЕНТРИ 

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

У Деснянському районі мережа початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів налічує: 

- Київська дитяча школа мистецтв № 3; 

- Дитяча музична школа № 24; 

- Школа мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича. 

Педагогічний колектив Київської дитячої школи мистецтв №3 проводив виховну, 

навчально-методичну позашкільну роботу з учнями та батьками у відповідності до річного плану 

роботи. 

 Було проведено:  

- концертних заходів, академічних концертів та контрольних заходів на всіх відділах  - 

406; методичних заходів, саме:  відкритих уроків – 12; методичних доповідей – 9; презентацій 

методичних посібників – 6; лекцій-концертів – 7; олімпіад з теоретичних дисциплін – 6; 

тематичних виставок художніх робіт та інсталяцій   – 18; участь у міських,  

всеукраїнських та міжнародних конкурсах за планами КММЦЗКНЗ.  

420 нагород нагород отримали учні у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та 

олімпіадах. 

2 учня отримали стипендії Голови КМДА. 

Директором КДШМ №3 Рябоконь О.В. започатковано новий творчий проєкт «Відкриття невідомих 

сторінок творчості українських композиторів», який продовжує працювати. 

Всі учні Дитячої музичної школи № 24 були охоплені заняттями в дистанційній формі навчання із 

застосуванням різних вебресурсів (Viber, WhatsApp, Zoom, Skype).  

Підсумкові річні оцінювання та випускні іспити відбулись на основі дистанційних контрольних 

прослуховувань/переглядів, поточних результатів та результатів роботи під час карантину (з 12.03.20 — 

28.05.20) з урахуванням підсумків успішності за І семестр.  

Під час карантину викладачі відділу наполегливо опановували нові форми  роботи, оволодівали 

технологіями дистанційного навчання для найліпшої комунікації з учнями і їх батьками та для забезпечення 

безперервного навчання, якісного засвоєння навчальної програми, відвідували навчальні вебінари для 

підвищення своєї компетентності тощо: 

1. «Як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах 

карантину». 

2. Курс «Онлайн сервіси для вчителів» на Національній онлайн платформі з цифрової 

грамотності «Дія». 

3.  «Життя та навчання під час карантину». 

4. «Онлайн-тести «На урок». 

5.  «Базовий курс цифрової грамотності» на Національній онлайн - платформі. 

6. «Використання сервісу ZOOM для проведення дистанційних занять». 

7. Онлайн-конференція «Мистецький форум – «Зоряні мости». 

8. «Цифрові навички для вчителів». 

9. «Освітні інструменти критичного мислення». 

10. «Критичне мислення для освітян» 

11.  «Медіа грамотність для освітян». 

12. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференції методичних служб сфери 

мистецької освіти «Мистецька освіта майбутнього: методичні аспекти».  
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Учні школи брали участь та стали переможцями:  

Міжнародних конкурсів: 

1. Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Підкори сцену». 

2. Міжнародний Багатожанровий Інтернет фестиваль-конкурс «Самоцвіти‖. Країна 

безмежних можливостей» (дистанційно) 

3. Міжнародний фестиваль «Квітуча Україна. За безхмарне небо для дітей». 

4. Міжнародний конкурс мистецтв «Dance.Love.Sing.Life» (дистанційний). 

5. Міжнародний фестиваль – конкурс «Понтійська Арена - 2020». 

6. Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Яскраві таланти весни». 

7. Дистанційний міжнародний конкурс-фестиваль творчості «ProFest». 

 

Всеукраїнських конкурсів: 

1. Всеукраїнський фестиваль – конкурс мистецтв «Сяйво ПервоЦвітів». 

2. Всеукраїнський фестиваль «Україна це ми». 

3. Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Київський колорит». 

4. Всеукраїнський відкритий огляд – конкурс юних бандуристів (м.Чернігів, дистанційний). 

5. Онлайн-конкурс «Lviv Kawai UA» 

 

Міських конкурсів: 

1. Міський конкурс «Юний віртуоз». 

2. Міський огляд-конкурс «Мистецтво рухливості пальців» серед учнів фортепіанних 

відділів. 

3. Міський огляд технічної підготовки учнів з хореографічного мистецтва. 

4. Дистанційний конкурс виконавців на народних інструментах «Online Талант». 

 

РОБОТА ЦЕНТРІВ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ «ДИВОСВІТ» ТА 

ЦЕНТРУ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ «ГАРМОНІЯ». 

З метою забезпечення потреб дітей та підлітків у творчій самореалізації та організації 

змістовного дозвілля в районі діє позашкільний навчально-виховний заклад Освітньо-культурний 

центр «Дивосвіт». 

До Центру входять 6 структурних підрозділів, які розташовані в пристосованих 

приміщеннях блоків ЖЕКів. 

У клубах Центру функціонує 33 різнопрофільних гуртки естетичного напрямку для дітей, 

з них 15 гуртків на безоплатній основі, в тому числі: малювання, ліплення, декоративно-

ужиткового мистецтва, рукоділля,  спортивні, театральні, музичні, підготовки малюків до школи, 

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

вивчення англійської мови) і «Робототехніка» та 3 – для дорослих «Відродження», 

«Пробудження» та «Молоді серця»). Загальна кількість вихованців та відвідувачів – 530 чол.   

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

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

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

них на умовах самоокупності – 260 чол., спрямована на спільну творчість дітей і дорослих.  

Протягом 2019/2020 навчального року у Центрі працювало 37 груп (8 майстерень), в яких 

навчалося 450 вихованців: 

- Зразковий дитячий театр-студія «Вишневий сад» – 6 груп; 

- «Хореографія» – 4 групи; 
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- Зразкова майстерня «Креативне рукоділля» та Розпис по склу – 3 та 2 групи відповідно; 

- Зразкова майстерня «Живопис. Малюнок. Скульптура.» – 3 групи; 

- Театр української пісні – 1 група; 

- «Крок до  школи» – 7 груп; 

- «Англійська мова» – 7 груп (дошкільники) та 3 групи (школярі); 

- Театр сценічного костюму «TAN DEM» – 1 група. 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також керуючись постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19», з березня по травень 2020 року педагогічними працівниками 

центрів розроблено та впроваджено на період карантину дистанційне інтернет-навчання.  

Заняття публікувалися на сторінці Facebook та інших джерелах інформації (Viber, 

Telegram, Messenger), факти проведення занять фіксувалися на сторінці обліку роботи педагога, у 

журналі гурткової роботи. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

На території району розташовано 35 об’єктів культурної спадщини, серед них: 2 – 

перебувають на державному обліку, як об’єкти культурної спадщини; 17 пам’ятників 

монументального мистецтва; 18 меморіальних дошок. 

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

проводиться огляд пам’яток.  

 

МУЗЕЇ І ВИСТАВКИ 

Муніципальна Галерея мистецтв ЦРБ ім. П. А. Загребельного — культурно-мистецький 

центр, який об’єднує творчий потенціал всіх закладів культури району, надає можливість 

виявити та продемонструвати багатогранні мистецькі таланти особистостей різного віку, які 

мешкають в нашому районі та місті. 

Протягом першого півріччя у Галереї влаштовувались персональні виставки за участю 

відомих сучасних українських художників:«Семіотика барв» - члена Національної Спілки 

художників України, живописця, графіка Володимира Немири та майстер клас «Захоплюючий 

світ живопису» від художника та його дружини мисткині Катерини Немири; «Акварель, пастель 

Лесі Тищенко» на виставці народної художниці України були представлені живописні роботи в 

різноманітних жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт.  

Щорічно виставляються роботи талановитої молоді з мистецьких шкіл Деснянського 

району.  

Громада Деснянського району мала унікальну можливість познайомитись з «Мальованою 

стрічкою» - Всеукраїнським історико-художнім проєктом, створеним українськими 

художницями творчого об’єднання «Мисткині». Проєкт подає історію у форматі коміксу. 

Вперше відбулася презентація серії коміксів «Повість Минулих Літ. Аскольд. Початок Русі. 

Мальована стрічка» за мотивами двох повістей Анатолія Горового «Похід» і «Підступність» та 

експонована серія робіт «ІоанМаzepa. Мальована стрічка». В екпозиції також були представлені 

комікси «Княгиня Ольга. Мальована Стрічка» за мотивами твору Марії Морзенко. Присутні мали 

можливість в незвичній формі ознайомитись з відомими українськими історичними 

особистостями, етнічними традиціями, побутом, національними костюмами. 

У рамках проєкту «Мальована стрічка» відбулися освітньо-пізнавальні заходи: квести, 

майстер класи «Портрет видатної постаті України очима сучасних дітей», в яких взяли участь 

діти різного віку; вечір пам`яті «Поетична лірика Лариси Корнієнко»; творчий вечір «Передчуття 

весни». У виконанні київських митців Ганни Калити та Андрія Костюченка прозвучали авторські 

пісні, бардівські обробки творів відомих поетів, вірші та коротка проза; семінар «Витоки 
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токсичності» відбувся в партнерстві з працівниками центру у справах сім ї та жінок 

Деснянського району. 

Також в Галереї мистецтв для дітей середнього шкільного віку в рамках проведення 

занять Студії «АRT-TALK» відбулись тематичні лекції: «Сюжет Різдво крізь час» та 

«Автопортрет у стилі Фріди Кало». 

 

СПРИЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТОВАРИСТВ 

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 

На території району функціонують аматорські колективи національних меншин 

Деснянського району м. Києва: народний фольклорний ансамбль «Шатлик», аматорський 

колектив ансамбль кавказьких народних танців «Кавказ» Об’єднаної діаспори азербайджанців 

України та зразковий дитячий хореографічний ансамбль «Радість» при Всеукраїнському 

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

національних меншин: 

- Громадська організація «Київський башкирський культурний центр «Салават», 

- Громадська організація «Татаро-башкирський молодіжний культурний центр «Нур» 

(Промінь), 

- Всеукраїнський татарський центр «Туган Тел», 

- Громадська організація «Київське товариство татар «Ільдаш», 

- Всеукраїнська громадська організація «Українська незалежна рада єврейських жінок» 

(РСУ). 

Центральна районна бібліотека імені П. Загребельного спільно з благодійним фондом 

«Рокада» продовжує працювати за проєктом «Пізнай, прийми і руку простягни». У рамках 

проєкту в бібліотеці надається культурно-просвітницька допомога біженцям у вивченні мови, 

звичаїв, культури, етнічних особливостей українського народу.  

Для цієї категорії користувачів продовжує працювати двічі на тиждень студія «Українська 

мова – скринька золота» та були проведені заходи у рамках соціального проекту «Бібліотека – 

територія єднання», цикл літературно-мистецьких заходів  у рамках Шевченківського березня 

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

культура» до Міжнародного Дня рідної мови; інтерактивна бесіда та святковий ранок «Новруз – 

свято, що об’єднує народи» та у святкових весняних майстер-класах «Весна. Великдень. Боже 

Воскресіння», майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва «Рукоділля з 

натхненням:кращий подарунок своїми руками». 

Упродовж року функціонували такі програми: 

- спілкування з друзями та рідними в соціальних мережах; 

- інформаційна підтримка та допомога в роботі із організаціями по наданню соціальної 

допомоги; 

- інформаційний куточок «Куточок переселенця». 
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ГАЛУЗЬ «МОЛОДЬ ТА СПОРТ» 

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

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

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

здійснювалась відповідно до чинного законодавства України, затверджених планів роботи, 

доручень Київської міської державної адміністрації та Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Управлінню підпорядковані наступні установи: 

- Центр навчання плаванню Деснянського району;  

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

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

 

РОЗВИТОК СПОРТУ 

З початку 2020 року Управлінням частково проведено Спартакіаду учнівської молоді, у 

якій брали участь 714 осіб. Фактичне проведення 1 із 4 масштабних заходів пояснюється  

введенням карантинних обмежень у березні поточного року.  

З початку  2020 року Управлінням присвоєно 72 спортивних розрядів ІІ та ІІІ категорії, 

що також пояснюється відсутністю змагань, на відміну аналогічного періоду у 2019 році 

 

 
 

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

всіх». 

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

багатофункціональний спортивний комплекс: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.  «Центр східних видів єдиноборств» (вул. С. Лифаря, 20, самбо, таеквон-до)  
Новостворені спортивні клуби 
14. «Троєщина » (вул. Драйзера, 2-Б) – баскетбол; 
15. « Марафон » (вул. Драйзера, 2-Б) – легка атлетика; 
16. « Сталкер» (вул. Драйзера, 2-Б) – спортивний туризм; 
17. «Аматор » (вул. С. Лифаря, 20) – спортивна рибна ловля; 
18. «Кінолог» (вул. Драйзера, 2-Б) – кінологічний клуб; 
19. «Переможець» (просп. В. Маяковського, 26А) – греко-римська боротьба; 
20. «Футбольний клуб «Лісовий» (просп. Лісовий, 23А) – футбол. 
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Протягом І кварталу 2020 року у Деснянському районному Центрі фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» проведено 40 заходів,  спортивні клуби працювали в умовах 

карантинних обмежень. 

 
 

Центр навчання плаванню Деснянського району м. Києва. 

У Центрі навчання плаванню Деснянського району м. Києва, який знаходиться за 

адресою: вул. Закревського, 67-А, навчаються плаванню та тренуються діти віком від 3 до 14 

років.  

 Через карантин відвідування Центру обмежене, наразі у приміщеннях проводяться 

ремонтні роботи 

 

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА 

У І півріччі по галузі «Молодіжна політика», згідно затвердженого плану-заходів роботи 

на 2020 рік, Управлінням проведено та організовано загально районний захід присвячений 

«Дню молоді та Дню Конституції України», на якому було відзначено цінними подарунками 40 

представників активної молоді та лідерів громадських організацій району. Захід проведено із 

дотриманням протиепідемічних заходів викликаних гострої респіраторної хвороби COVID-19.  

Управлінням розроблено пріоритетні напрями роботи по галузі «Молодіжна політика» 

на 2020 та 2021 роки та налагоджено співпрацю у сфері реалізації державної молодіжної 

політики, шляхом проведення індивідуальних робочих зустрічей (17 зустрічей) з лідерами та 

активістами молодіжних громадських організацій, які здійснюють свою діяльність на території 

Деснянського району міста Києва.  

В рамках розвитку неформальних форм роботи з молоддю, розроблені  семінари та 

тренінги «Школа молодого лідера», з врахуванням сфери  зацікавленості молоді. 

Впродовж звітнього періоду підготовлено та подано до Київської міської державної 

адміністрації документи 12 кандидатів на відзначення талановитої та обдарованої молоді 

району для отримання державних премій, грантів, відзнак та нагород за внесок молоді у 

розвиток місцевого самоврядування та у розбудові України. 

 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ ДІТЕЙ 

Направлення на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій здійснюється 

Управлінням, відповідно до квоти виділених путівок Департаментом молоді та спорту 

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

Управлінням з січня 2020 року здійснювалось формування банку даних дітей Деснянського 

району м. Києва, які потребують оздоровлення та відпочинку, згідно заяв від батьків та 

законних представників на період літньої оздоровчої кампанії.  

Відповідно до обмежувальних заходів визначених постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (зі змінами) діти пільгових категорій до дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку у І півріччі не направлялись. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ І СПОРТИВНОЇ ПОЛІТИКИ НА 

ТЕРИТОРІЇ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА У 2020 РОЦІ 

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

культурного, духовного, патріотичного та креативного розвитку молоді району Управлінням 
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заплановано збільшення кількості відвідувачів спортивних клубів комунальної форми 

власності, збільшення кількості проведених заходів та активізація неформальних форм роботи з 

молоддю. 

 
ГАЛУЗЬ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» 

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

комунальні некомерційні підприємства -  4 Центри первинної медико-санітарної допомоги 

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

В структурі центрів первинної медико-санітарної допомоги 31 лікарська амбулаторія, з 

них 8 відокремлених. 

Продовжується запровадження медичної реформи, Забезпечено надання гарантованого 

обсягу медичної допомоги, що надається громадянам на безоплатній основі в межах бюджетних 

коштів, реалізацію права пацієнта до вільного вибору лікаря первинного рівня та доступ до 

спеціалізованої медичної допомоги.  

Станом на 01.08.2020 підписано 279917 декларацій, що становить 75,7 % від загальної 

кількості населення району. 

Продовжується реалізація Урядової  програми «Доступні ліки».  

З 01.04.2019 запрацювала нова система видачі ліків за електронними рецептами. 

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

отримали право працювати в програмі «Доступні ліки». 

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

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

медичних закладів Деснянського району м. Києва виписано 32054 рецептів на відшкодування 

вартості лікарських засобів 18000 хворим, що страждають на серцево-судинні захворювання, 

цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму.  

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

(90х90х90) з покращення надання медичних послуг у сфері ВІЛ /СНІДу.  Станом на 01.08.2020 

протестовані за допомогою швидких тестів 1787осіб, виявлено антитіла у 26 випадках. 

 Функціонує 4 кабінети надання антиретровірусної допомоги за місцем проживання 

хворого. 

 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, а саме:  

комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського 

району м. Києва.   

 Підприємство та його філії  зареєстровані в системі е-Health та на   100 % забезпечені 

комп’ютерною технікою. Укладено договір про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій з НСЗУ, відповідно до якого включено 6 пакетів надання 

медичної допомоги. 

 Впроваджено електронне направлення на консультацію до спеціалістів Підприємства та 

лабораторні обстеження за направленням сімейних лікарів та лікарів-педіатрів. 

Протягом останніх років, вдалося значно покращити матеріально-технічну базу закладів 

охорони здоров’я району, яка практично в повному обсязі на сьогоднішній день забезпечує 

належний рівень лікувально-діагностичного процесу мешканцям району на догоспітальному 

етапі. 

Комунальними некомерційними підприємствами – центрами первинної медико-

санітарної допомоги за кошти, отримані від НСЗУ та власних надходжень проводилися 

косметичні ремонти приміщень та закупівля обладнання. 

У першому півріччі поточного року за кошти місцевого бюджету розпочато капітальний 

ремонт фасаду КНП «Консультативно-діагностичний центр» на суму 14453,9 тис. грн. та 

капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж в КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1» на суму 842,6 тис. грн.  

За кошти із власних надходжень здійснюються  косметичні ремонти кабінетів в закладах 

охорони здоров’я, закуповуються меблі, комп’ютерна техніка. 
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В КНП «Консультативно-діагностичний за кошти отримані із власних надходжень 

придбано обладнання на загальну суму 1 227,00 тис. грн. 

 З метою збереження стабільної епідеміологічної ситуації в Деснянському районі міста 

Києва, недопущення поширення випадків захворювань, спричинених новим короновірусом та з 

моменту оглошення  на території України надзвичайної ситуації в закладах охорони здоров’я, 

віднесених до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

вживаються заходи у відповідності до постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, 

наказів Міністерства здоров’я України. 

 В центрах первинної медико-санітарної допомоги створено 4 мобільні бригади, які 

здійснюють забір зразків біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірусну 

хворобу за направленням сімейного лікаря. 

   За звітній період  здійснено 1977 виїздів мобільних бригад, відібрано 3875 зразків 

біологічних матеріалів для лабораторної діагностики методом полімеразної ланцюгової реакції 

(ПЛР). 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

 

Пріоритетні напрями основної  діяльності Управління у  першому півріччі  2020 року 

направлені на реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення на 

місцевому рівні  та  підвищення якості надання послуг населенню району. 

У звітному періоді основна діяльність Управління здійснювалась  в штатному режимі,   в  

межах встановлених правил карантину і переходу на  адаптивний період,  та направлена на 

убезпечення  державних службовців     і найбільш уразливих категорій населення від зараження 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. В  

таких умовах здійснені заходи щодо обмеження особистого прийому громадян, налагоджена 

комунікативна діяльність Управління  з відповідною цільовою аудиторією, в роботі застосована 

модель онлайн/офлайн діяльності з використанням Інтернет - ресурсів, формат  a&q, outside та 

через скриньку, працює «гаряча лінія» фіксованого телефонного зв’язку.  

За напрямами основної діяльності Управління досягнуто таких результатів: 

Соціально-трудові  відносини 

З метою повернення мінімальній заробітній платі функції державної гарантії  в  оплаті  

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

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

мінімальної заробітної плати 4723 грн. Відповідно до  статті 7 Закону України «Про Держаний 

бюджет України на 2020 рік» з 01 січня 2020 року встановлено розмір мінімальної заробітної 

плати  4723 грн.   

Згідно з даними Головного управління статистики у м. Києві  середньомісячна 

номінальна заробітна плата штатного працівника  в Деснянському районі (за І квартал 2020 

року) складала 11 265 грн, та зросла порівняно з відповідним періодом 2019 року на 10%.  
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Згідно з даними Головного управління статистики у м. Києві станом  на 01.06.2020 року в 

районі має місце борг із виплати заробітної плати на підприємстві ПрАТ «Бліц - Інформ» 

(ЄДРПОУ - 20050164) в розмірі 1130,70 тис. грн . Постановою Господарського суду м. Києва 

від 19.06.2019 № 910/2592/19 підприємство визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну 

процедуру, заробітна плата не нараховується, підприємство не здійснює господарську 

діяльність, всі працівники звільнені відповідно до вимог законодавства. Остаточне погашення 

вимог кредиторів, зокрема, по заробітній платі залежить від розвитку судової ліквідаційної 

процедури банкрутства. Орієнтовний термін складання графіку погашення вимог кредиторів,  у  

тому числі по заробітній платі - ІІІ-ІV квартал 2020 року. Деснянська районна в місті Києві 

державна адміністрація немає важелів впливу щодо погашення боргів на вищезазначеному 

підприємстві. 

Управлінням у звітному періоді здійснено 41 обстеження, відповідно до яких керівникам 

підприємств надано 245 рекомендацій щодо усунення порушень згідно з чинним 

законодавством. За даними моніторингу  29 підприємств збільшили розмір середньої заробітної 

плати працівникам, що дало змогу покращити державні гарантії в оплаті праці.    

 
Сприяння збереженню існуючих робочих місць та розширенню сфери 

прикладання праці 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської  ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 416 «Про організацію громадських робіт у 

місті Києві в 2020 році» затверджено Перелік видів громадських робіт, які мають суспільну-

корисну спрямованість та  задовольняють суспільні потреби територіальної громади міста 

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

планується організація громадських робіт. 

 Відповідно до згаданого розпорядження на проведення громадських робіт виділені 

кошти в сумі 50,4 тис. грн. Протягом звітного періоду вищезазначені договори не укладались.      

Призначення видів державної соціальної допомоги відповідно до встановлених 

Державних стандартів 

 

Перебувало на обліку сімей з дітьми, осіб 

 

 

 

Темп росту 

(зниження) у 

% до 

відповідного 

періоду 

 

Призначено видів державної 

соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми, осіб 

Темп росту 

(зниження) у % 

до відповідного 

періоду 

 

І півріччя 2020 року І півріччя 

2019 року  

І півріччя  

2020 року 

І півріччя  

2019 року  

12758 

Загальна кількість 

осіб, які отримують  

всі види допомоги 

19049 

12649 

 

100,9% 4487 8357 

 

53,7% 

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

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

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

27.12.2018 № 1161,   організована робота по призначенню згаданої допомоги, на обліку перебувало  

4 особи. 

Обліковано  1161 особова справа  багатодітних сімей, які  мають право на отримання 

допомоги у розмірі 1700 гривень за рахунок коштів державного бюджету  у вигляді субвенції до 

місцевих бюджетів/ надається одному з батьків дитини, що постійно проживають разом з 

дитиною. 
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 Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» 

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

відповідно до Порядку надання при народженні дитини натуральної допомоги  «пакунок 

малюка» за рахунок субвенції з державного бюджету, станом на 01.07.2020 спеціалістами 

Управління прийнято   41 заяву/ видано 35 «пакунків малюка». 

 В розрізі виконання завдань основної діяльності Управління здійснюється робота 

щодо надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», призначена 

компенсація такої послуги/ оформлено 431 заява. 

  

        Комплекс реєстраційних послуг для новонароджених Є-Малятко                                                           

Відповідно до заяв, які надійшли через електронні засоби комунікації, опрацьовано 137 

звернень/заяв щодо призначення допомоги при народженні дитини. 

 

Оздоровлення та відпочинок дітей   

 Відповідно до Порядку направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до 

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

підприємства «Український дитячий центр» Молода гвардія» отримано 9 заяв на скерування 

дітей для оздоровлення та відпочинку   у  згаданих  дитячих  центрах. 

 

Забезпечення  технічними засобами реабілітації окремих категорій населення 

Задовольняється потреба осіб з інвалідністю у протезно-ортопедичній допомозі. 

Протягом звітного періоду видано безкоштовно: 

- направлень до транспортної МСЕК Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - 14; 

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

вироби - 1514; 

- спеціальні засоби для спілкування та обліку інформації - 11; 

- направлено заяв до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 

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

інтернату - 5; 

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

інвалідам війни - 39; 

- 618 особам засоби гігієни. 

Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб протезами верхніх та 

нижніх кінцівок, ортезами шарнірними на нижні кінцівки та кріслами колісними здійснюється 

згідно з договорами, укладеними органом соціального захисту населення з підприємством та 

особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними 

представниками (тристоронній договір).  

В Управлінні укладено такі договори: 

- 42 договори на забезпечення протезом верхньої/ нижньої кінцівки/ ортезом шарнірним 

на нижню кінцівку; 

- 45 договорів про забезпечення кріслом колісним; 

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

Порядку використання у 2020 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу» Управлінням 

укладено 28 договорів на суму 412125,20 грн. 

 

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

та особам з інвалідністю 

 Призначено державну соціальну допомогу 310 особам, які не мають права на пенсію та 

особам з інвалідністю; здійснено призначення  тимчасової соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату - 74 

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

України, згідно з чинним законодавством 

  У звітному періоді перевірено 2078 пенсійних справ, 197 пенсійних справ, по яких 

прийняте рішення про перерахунок пенсій.  

Для забезпечення санаторно - курортного лікування пільгової категорії громадян 

видано безкоштовно: 

- 46 путівок  у  санаторно - курортні заклади, з них оздоровлено/16 осіб  з інвалідністю 

загального захворювання /9 осіб з інвалідністю в наслідок війни /учасники бойових дій - 12 

(осіб) /учасники війни – 2 (осіб) /члени сімей загиблих/померлих учасників війни – 6 (осіб) 

/жертви нацистських переслідувань - 1 (осіб); 

- укладено 1 договір для оздоровлення учасників антитерористичної операції  на суму 

11988 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з окремими категоріями киян 

 
У Деснянському районі міста Києва забезпечуються пріоритетні заходи щодо 

поліпшення соціального захисту та підвищення ефективності соціальних гарантій киянам-

учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) 

киян під час проведення антитерористичної операції, членами сімей Героїв Небесної Сотні, 

членам сімей осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України 

та особам, які отримали ушкодження різного ступеня тяжкості під час Революції Гідності. 

Станом на 01.07.2020  на обліку в  Деснянському районі  перебувало: 

 1535 киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей,  членів сімей 

загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції;   

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

або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності 

України;   

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

 4 особи - члени сімей Героїв Небесної Сотні. 

 

Встановлено статус та видано відповідні посвідчення окремим категоріям  киян: 

- особи з інвалідністю внаслідок війни - 48 особам; 

- члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни - 15 особам. 

 В межах видатків, передбачених в бюджеті міста Києва на 2020 рік,                     1 особа 

окремої категорії киян отримали щомісячну адресну матеріальну допомогу для покриття витрат 

на оплату ними житлово-комунальних послуг.  
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Психологічна реабілітація 

З  метою надання учасникам антитерористичної операції послуг із психологічної 

реабілітації за рахунок бюджетних коштів сформовано  перелік суб’єктів надання послуг із 

психологічної реабілітації, 1 особа отримала такі послуги. 

 

Професійна адаптація 

Укладено договори на професійне навчання учасників антитерористичної операції за 

напрямком, водій автомобіля категорії «В» -               3 особи (відокремленим підрозділом КП 

«Київпастранс» - «Навчально-курсовий комбінат»). 

 

Забезпечення житлом осіб пільгових категорій 

/забезпечення житлом учасників АТО 

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

інвалідністю про виплату грошової компенсації при Деснянській районній в місті Києві 

державній адміністрації та призначено грошову компенсацію  23 особам в порядку черговості 

постановки на квартирний облік, на загальну суму 42 547 423,84 грн  

 

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

території інших держав 

Проведено засідання Комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих учасників 

бойових дій на території інших держав та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації 

при Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації та призначено грошову 

компенсацію 11 особам в порядку черговості постановки на квартирний облік на загальну суму  

16 151 921,61 грн 

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

АТО 

Районною Комісією щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України при Деснянській районній в 

місті Києві державній адміністрації призначена грошова компенсація 41 особі вищезазначеної 

категорії  на  загальну суму   71 449 468,24 грн  

 

Соціальне забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території,  районів проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил   

Здійснюється комплекс заходів, направлених на розв’язання основних проблем 

внутрішньо переміщених громадян України, зниження рівня соціальної напруженості серед них 

і в суспільстві, сприяння соціальній адаптації на новому місці проживання. 

Відповідно до єдиної Web - орієнтованої інформаційної технології формування сегменту  

«Облік ВПО» ДП ІОЦ, станом на 01.07.2020 в ДП ІОЦ єдиної Web - орієнтованої інформаційної 

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

14902 особи, які переміщуються з тимчасово окупованої території,  районів проведення 

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил,  з них  10600 - сімей,  працездатних осіб 

- 6815, пенсіонерів - 2894,   481 -  особа з інвалідністю,   3001 - діти. 

 

Соціальний  захист  громадян,  які постраждали  внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

В  Деснянському районі м. Києва перебувало на обліку 18072 громадянина, 

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

компенсаціями, в тому числі 2718 дітей: 

  Всього  постраждалих   

 
18072 

  наслідків аварії на ЧАЕС  7543 

категорія 1                             2743 

категорія 2 3801 
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категорія 3 999 

Потерпілі від Чорнобильської катастрофи  6527 

категорія 1 856 

категорія 2 4835 

категорія 3 530 

категорія 4  230 

серія Г 76 

Діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи 2718 

діти - інваліди 14 

діти - сироти  3 

діти - напівсироти  4 

Діти, які проживають (навчаються, працюють) на територіях 

радіоактивного забруднення 
13 

Учасники ліквідації інших ядерних аварій  47 

категорія 1 19 

категорія 2 17 

категорія 3 11 

Вдови, вдівці, опікуни дітей померлих громадян 1237 

Евакуйовані із зони відчуження у 1986 році 4500 

Протягом звітного періоду здійснено прийом документів від   204 громадян / через засоби 

електронної комунікації та скриньку, з метою встановлення статусу постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС та видано 185 відповідних посвідчень. 

У звітному періоді розроблено та укладено 34 трьохсторонніх договорів  стосовно 

надання послуг із санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи . 

Компенсації та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок  

Чорнобильської катастрофи 

У звітному періоді в районі обліковано 11250 громадян визначеної пільгової категорії,  

призначено 1431 усіх видів компенсацій.  

 

Призначення житлових субсидій 

Здійснюється монетизації житлових субсидій в готівковій формі, електронний облік 

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

       З метою допомоги домогосподарствам, які опинилися у скрутному матеріальному 

становищі,  у звітному періоді проведено 6 засідань районної комісії по вирішенню спірних 

питань, які виникають при призначенні субсидії та пільг, розглянуто 800 справ. Виплату 

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

банківський рахунок.  

  

Протягом першого півріччя 2020 року здійснені  такі призначення житлової субсидій: 
Період: 

перше півріччя 

2020 року, 

місяць 

Кількість 

домогосподарств, які 

отримують житлову 

субсидію  

Сума нарахованої житлової субсидії, 

 грн 

січень 15 769 26 164271 

лютий 14 609 22 389738 

березень 14 838 21 663931 

квітень 15 266 19 445326 

травень 11 087 6 983313 

червень 11 283 7 244 342 

за перше півріччя 

2020 року 

 

103 890 922 

     
У  першому півріччі 2020 року загальна сума нарахованої житлової субсидії у 

Деснянському районі міста Києва - 103 890 922 грн, що складає 70,23%  у відповідності до 2019 

року.  



62 
Чинники, які вплинули на зменшення нарахувань житлової субсидії  у звітному періоді - 

це позивні наслідки  реалізації державної політики  у підвищенні мінімальної заробітної плати 

та прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та підвищення пенсій, а 

також зміни у соціальних нормах. 

 Населенню району постійно надаються роз’яснення у форматі a&q стосовно програми 

житлових субсидій, а також ключових питань з переоформлення субсидій, роботи реєстру 

субсидіантів та дії соціальних нормативів, забезпечено роботу «гарячої» лінії фіксованого 

телефонного зв’язку для надання консультацій про Порядок призначення, 

монетизації   житлових  субсидій та пільг, а  також  алгоритму їх виплати. 

 
Протягом першого півріччя 2020 року здійснені відшкодування пільг: 

Місяць Кількість пільговиків, яким здійснено 

нарахування пільг 

Сума нарахування пільг 

січень 21 989 23 920639 

лютий 21 584 23 224991  

березень 23 398 24 355489 

квітень 21 239 16 091338 

травень 21 228 9 285143 

червень 20 773 9 167 010 

 
Нараховані компенсацій]та доплати підприємствам, які зареєстровані в Деснянському 

районі, та на яких працюють громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС на суму 

4 346 709 грн, профінансовано компенсацій на суму 5 594 112 грн.  

 

Відшкодування соціальних стипендій 

Проводиться фінансування соціальних стипендій, призначених студентам вищих навчальних 

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

Станом на 01.07.2020 здійснено нарахування та профінансовано на суму 3 535 895 грн. 

 

Функціонування картки «Картка киянина» 

З метою підвищення соціального захисту малозабезпечених верств населення міста 

Києва, впорядкування механізму надання пільг, їх обліку та адресності в районі 

 здійснюється ідентифікація, реєстрація та  облік окремих категорій громадян, які мають право 

на пільги, доплати, допомоги та компенсації, а також  організаційно - методичне забезпечення з 

питань запровадження та функціонування картки «Картка киянина».  

Персоніфікована електронна картка «Картка киянина» підтримує додатки, пов’язані з 

обліком і наданням адресної допомоги за рахунок бюджету м. Києва  соціально-незахищеним 

громадянам.                        

Видачу картки «Картка киянина» здійснює ПАТ «Державний ощадний банк України» 

без ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка. Станом на 

01.07.2020 зареєстрованих  в системі «Картка киянина»  124427 карток, активованих - 100902. 

Здійснена робота щодо оптимізації та актуалізації кількості громадян зареєстрованих  в 

системі «Картка киянина»  та  утримувачів таких карток. 

                

Обстеження матеріально - побутових умов проживання громадян  

Здійснено контроль за призначенням та цільовим використанням усіх видів державної 

допомоги, у звітному періоді проведено: 

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

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

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

допомоги - 639 сімей; 

 /здійснено вибіркові перевірки особових справ доцільності призначення 

державної соціальної допомоги, своєчасності перерахунку коштів та цільового їх використання 

- 65 особових справ; 

 /здійснено вибіркові перевірки цільового використання соціальної допомоги при 

народженні дитини - 75 сімей.    
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 Надання матеріальної допомоги соціально вразливій категорії громадян 

 В рамках виконання заходів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 

2019-2021 роки» надано матеріальну допомогу                       609 малозабезпеченим особам на 

суму 1634697,20 грн/ середній розмір допомоги складав 2684,25 грн/особу.  

 
 
 

 

Сприяння діяльності громадських організацій  

У звітному періоді здійснено відбір громадських організацій для надання фінансової 

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

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

2019 року № 165/6821 за напрямами: «Надання, на умовах конкурсного відбору, фінансової 

допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 

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

соціальної підтримки», «Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів 

громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість» та «Проведення 

загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат». 

Видатки громадським організаціям на реалізацію розроблених ними проектів, розділенні 

між відповідними організаціями у наступних розмірах: 

- Спілка ветеранів Афганістану Деснянського району м. Києва – 136,0 тис. грн; 

- Громадська організація «Інвалідів - чорнобильців «ЗЕМЛЯКИ» - 127,0 тис. грн; 

- Товариство ветеранів-інвалідів ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС - 125,0 тис. грн; 

- Громадська організація «ЗАСТАВА» - 19,2 тис. грн; 

- Організація ветеранів Деснянського району м. Києва - 236,0 тис. грн. 

    - Деснянська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. Києві -

160,8 тис. грн. 

    Асигнування на проведення державних та визначних дат на 2020 рік затверджено у 

сумі 190,0 тис. грн,  з яких протягом першого півріччя використано 39,7 тис. грн. 

                                        

Юридичне забезпечення, встановлення опіки (піклування) та захист прав недієздатних 

(обмежено дієздатних) осіб 

У звітному періоді   представлено інтереси  у сфері соціального захисту  Деснянської 

районної місті Києві державної адміністрації у 106 судових засіданнях за позовами громадян в 

І півріччя 2020 року І піріччя 2019 року

609
403

1634,7

1023,3

2684,25

2539,08

малозабезпечені особи

загальна сумма тис. грн

середній розмір допомоги на особу, грн
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адміністративних та цивільних справах про визнання дій неправомірними та зобов’язання 

вчинити певні дії.  

 На опікунському обліку при Деснянській районній в місті Києві державній  

адміністрації  перебувало 427 осіб, з них 414  недієздатних осіб  та 13 осіб,  дієздатність яких 

обмежена судом, 68 недієздатним особам призначено двох опікунів,  7 осіб здійснюють опіку 

над двома підопічними,  127 осіб перебуває на державному утриманні в інтернатних закладах.  

        У звітному періоді проведено 3 засідання опікунської ради, на яких розглянуто 12 

питань щодо встановлення опіки (піклування) та захисту прав недієздатних (обмежено 

дієздатних) осіб. За результатами розгляду підготовлено та направлено до суду подання 

(висновків) - 6 подань про доцільність призначення опікунів (піклувальників); підготовлено 6 

проектів розпоряджень Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, з них: 2 - 

про встановлення опіки  над майном недієздатної особи, 4 - дозволів на відчуження майна 

недієздатних осіб. 

 

Організація проходження альтернативної (невійськової) служби громадянами  

Деснянського району міста Києва 

 Відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів, 

здійснюються заходи щодо організації проходження альтернативної (невійськової) служби 

громадянами  Деснянського району міста Києва.  

 Чисельність  громадян, які подали заяву про направлення  на альтернативну 

(невійськову) службу, з метою виконання обов’язків перед суспільством   у звітному періоді  

складала: 
Кількість громадян, які подали заяву про 

направлення на альтернативну (невійськову) службу на 

протязі року 

5 

у тому числі:  

- прийнято рішення про направлення на 

альтернативну (невійськову) службу 
1 

- відмовлено в направлені на альтернативну 

(невійськову)службу 
4 

у тому числі за причинами:  

- несвоєчасне подання заяви 4 

 
Чисельність громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу за видами 

діяльності в Деснянському районі міста Києва, у звітному періоді складала 2 особи. 

 

Висновки:  

З метою зниження соціальної напруги серед вразливих верств населення та застосування 

позитивних дій  в Управлінні налагоджена системна робота з правового забезпечення громадян 

у сфері соціального захисту населення, респектуючи право кожної люди на гідний рівень життя.  

Алгоритм роботи структурних підрозділів Управління направлений на виключення та 

недопущення хаотизованого або стагнатичного результату в роботі, враховуючи об’єктивні та 

суб’єктивні емоціогенні фактори та стресогенні чинники в роботі держаних службовців з  

психологічно важким контингентом  населення. В межах встановлених правил карантину, 

спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2 і переходу на адаптивний період, здійснені заходи 

щодо обмеження особистого прийому громадян, налагоджена діяльність Управління 

онлайн/офлайн у форматі a&q та через скриньку, працює «гаряча лінія» фіксованого 

телефонного зв’язку. 

За період 01.04.2020 - 25.06.2020  до Урядового контактного центру Урядова «гаряча 

лінія» 1545 та КБУ «Контактний центр міста Києва» надійшло 7908 звернень  від громадян з 

питань соціального захисту, які опрацьовані спеціалістами Управління. 

За сприянням Єдиного центру координації дій допомоги малозахищеним верствам 

населення при Київській міській державній адміністрації 4681 громадянину надані продуктові 

набори, з них  забезпечено 1380 осіб, які перебувають на обліку в Територіальному центрі 

соціального обслуговування Деснянського району міста Києва. 
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В контексті розвитку електронної демократії, в процес роботи Управління впроваджено 

технології електронного урядування. Також на безперервній основі  протягом робочого тижня 

діє технологічний принцип ―Єдиного вікна‖ для спеціалістів та відділів, які працюють з 

громадянами з обмеженими функціональними можливостями, організовано роботу «гарячої» 

лінії фіксованого телефонного зв’язку. Вхідна група до адміністративної будівлі Управління, за 

адресою: місто Київ,  вул. Закревського, 87 Д (орендоване приміщення) обладнана пандусом та 

поручнем.              

Відповідно до рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних 

адміністрацій, рівень виконання показників у сфері соціального захисту  стабільно утримується. 

 

Надання соціальних послуг населенню Деснянського району  м. Києва 

Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району міста Києва 

(надалі - Центр) у першому півріччі 2020 року  виявлено 2345 осіб, які перебували у складних 

життєвих обставинах і потребували надання соціальних послуг,  а саме: громадяни похилого 

віку та особи з інвалідністю, батьки з інвалідністю, які виховують неповнолітніх дітей, діти з 

інвалідністю, громадяни України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 

районів проведення ООС та АР Крим, малозабезпечені сім’ї та інші громадяни, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, з них 2114 осіб отримали 99895 соціальних послуг 

/321589 заходів, згідно з Державними стандартами та укладеними договорами, що становить 

відповідно до звітного періоду 2019 року 101,9%, 108,2%, 96,7%.  

Рівень показника співвідношення чисельності осіб, які перебували у складних життєвих 

обставинах і потребували соціальних послуг та чисельності охоплених наданням таких послуг 

складає 89,8%. 

 
         
 

  Порівняльна діаграма кількості виявлених громадян 

та кількості громадян, яким надано соціальні послуги 

У відділеннях соціальної допомоги вдома Центру 930 громадянам похилого віку та 

особам з інвалідністю надано 52852 послуг догляду вдома та представництва інтересів /224906 

заходів, що становить відповідно до попереднього періоду 2019 року 100% та 109,8%, в 

тому числі  21 громадянину надано 234 послуги /262 заходи на платній основі на суму 15,6  тис. 

грн. 

Відповідно до Державних стандартів 930 громадянам надано 42491 послуга догляду вдома 

/204074 заходів та 900 громадянам надано 10361 послуг представництва інтересів /20 832 

заходи. 

Громадян похилого віку та осіб з інвалідністю обслуговує 57 соціальних робітники, які 

надають соціальні послуги догляд вдома, представництво інтересів. В Територіальному центрі 

існує 16 вільних вакансій соціальних робітників.  

 

Кількість виявлених 

громадян

Кількість громадян, яким 

надано соціальні  послуги 

(заходи)

2 345

2 114

2 302

1 954
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Порівняльна діаграма кількості виявлених громадян та наданих соціальних послуг 

відділеннями соціальної допомоги вдома 

 

 
Соціальними працівниками та робітниками відділення у звітному періоді складено 

1 035 актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї щодо призначення субсидії за місцем 

проживання та доставлено 2 758 повідомлень про призначення/відмову субсидії. 

У відділенні денного перебування Територіального центру 454 громадянам похилого 

віку та особам з інвалідністю (з них 44 громадянина перебувають на обслуговуванні в інших 

відділеннях Територіального центру) надано 7 115 соціальних послуг соціальної адаптації та 

консультування /7 908 заходів. 

У вищезазначеному відділенні існує тенденція зменшення кількості надання соціальних 

послуг громадянам, у зв’язку з заходами щодо запобігання поширенню нової коронавірусної 

інфекції, зокрема з призупиненням освітнього процесу в «Університеті третього віку» та 

внесенням коректив в навчальні плани занять слухачів з використанням можливостей 

дистанційної освіти та Інтернет - ресурсів. 
 

 
Порівняльна діаграма кількості виявлених громадян та наданих соціальних 

послуг відділенням денного перебування 
Соціально-педагогічну послугу «Університет третього віку» надано 454 особам, що 

становить відповідно до попереднього періоду 2019 року 100 %. 

Слухачі відвідали такі факультети: «Культурознавство» - 377 осіб; «Здоровий спосіб 

життя» - 78 осіб; «Інформаційні технології» - 114 осіб; «Психологія» - 88 осіб; «Іноземна 

мова/англійська» 91 особа; «Прикладні методики» 53 особи, «Хорового співу» -12 осіб. 

Кількість громадян

Кількість послуг

930
224 906

930
224 794

Кількість 

громадян Кількість послуг

454

7 908421

9 889
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У відділені надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю 

Територіального центру впродовж І півріччя 2020 року 85 дітям з інвалідністю надано 24 402 

соціальних послуг /75 242 заходи з соціальної, психологічної, педагогічної та фізичної 

реабілітації, денного догляду, консультування, соціальної адаптації, натуральної допомоги та 

медичного супроводу. 

 
Порівняльна діаграма кількості виявлених дітей з інвалідністю  та наданих соціальних послуг відділенням 

надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю 

 

У зв’язку з заходами щодо запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції з 12 

березня по 01 червня 2020 року призупинено надання соціальних та реабілітаційних послуг 

дітям з інвалідністю у відділенні за адресою: просп. Маяковського, 10 а (послуги надавались 

дистанційно у вигляді консультацій з використанням можливостей дистанційної освіти та 

Інтернет - ресурсів). 

За І півріччя 2020 року 30 дітям з інвалідністю надано 1161 послуга денного догляду /9288 

заходів, в тому числі 3-ох разове збалансоване харчування  - обіди в групі денного перебування 

неповного дня,  на загальну суму 47,4  тис. грн. 

 

У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 
Територіального центру впродовж  надано 14 027 послуг натуральної допомоги 1678 

громадянам похилого віку, особам   з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям з дітьми та іншим 

категоріям громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах у вигляді продуктових 

наборів, гарячих обідів, засобів особистої гігієни, миючих засобів, комплекти постільної 

білизни, дезінфікуючих засобів,  медикаментів, промислових товарів, запрошень на вистави, 

послуг перукаря, швачки та тесляра, що становить відповідно до попереднього періоду 

2019 року 110,5 % та 105,4 % на загальну суму 1 741,15 тис. грн. 

 
 

Порівняльна діаграма кількості виявлених громадян та наданих соціальних послуг відділенням організації 

надання адресної натуральної та грошової допомоги 

За рахунок коштів  міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 

роки» у Територіальному центрі малозабезпеченим громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю надана натуральна допомога на загальну суму   791,9 тис. грн, а саме: 

безкоштовні гарячі обіди щомісячно - 32 особам на загальну суму  54,8 тис. грн; 

продукти харчування - 1 179 особам на загальну суму 64,2 тис. грн; 

засоби особистої гігієни (підгузки, пелюшки) - 148 особам на загальну суму 194,8 тис. грн; 

комплекти постільної білизни - 55 особам на загальну суму 29,7 тис. грн; 

миючі засоби щоквартально - 273 особам на загальну суму 40,3 тис. грн; 

Кількість дітей з 

інвалідністю Кількість послуг

85

75 242
72

84 727

Кількість громадян
Кількість послуг
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дезінфікуючі засоби - 872 особам на загальну суму 408,1 тис. грн. 

 

У звітному періоді відповідно до листів Територіального центру забезпечена 

партнерська взаємодія з благодійними фондами, релігійними конфесіями:  БО «ВФ 

«Фармацевтичний», БО Міжнародний благодійний фонд «Давай допожемо», БО «БФ» Щаслива 

лапа», БО «Життєлюб», Парафія Різдва Христова УПЦ, РО «Відродження», «Спілка Самаритян 

України», ТОВ «АТБ-маркет», ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна», волонтери групи «Help» та 

волонтери студентської ради «Міжнародного науково-технічного університету імені академіка 

Юрія Бугая» тощо. 

З початку року 1 678 громадянам, які перебували на обслуговуванні                      в 

Територіальному центрі та опинилися в складних життєвих обставинах, надано натуральну 

допомогу за кошти благодійників на загальну                          суму 901,85 тис. грн у вигляді 

продуктів харчування, солодощів, медикаментів, промислових товарів тощо. 

За звітний період у Територіальному центрі одному учаснику антитерористичної 

операції надано 152 послуги догляду вдома та представництва інтересів /583 заходи та 22 

послуги натуральної допомоги у вигляді продуктів харчування, миючих засобів, наборів 

постільної білизни, медикаментів тощо на загальну суму 2,7 тис. грн.  

Одній дитині члену сім’ї антитерористичної операції надано 44 послуги                   /328 

заходів соціальної, психологічної, педагогічної реабілітації, медичного супроводу та 

консультування.  

За перше півріччя 2020 року двома автомобілями Територіального центру 37 особам 

надано 930 послуг з транспортного перевезення, в тому числі 29 дітям з інвалідністю та в період 

карантину 75 соціальним працівникам та робітникам Територіального центру відповідно до 

посадових обов’язків. 

На період карантину у Територіальному центрі, з метою створення необхідних умов 

зворотного зв’язку, надання інформаційних послуг, оперативного реагування на гострі 

проблеми мешканців району, запроваджено функціонування «гарячої лінії».  

За вищезазначений період через «гарячу» телефонну лінію до Територіального центру 

звернулись за допомогою 1 110 осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями, які 

залишились без піклування, з них: 

69 осіб, які знаходяться в групах підвищеного ризику та потребують надання соціальних 

послуг, взято на обслуговування;  

66 осіб похилого віку та особи з обмеженими можливостями, які мають дітей, але 

залишились без піклування, отримали послуги з закупівлі продуктів харчування, ліків та 

доставки за місцем проживання (98 послуг);  

773 особи, які потребують забезпечення продуктовими наборами (списки надані 

до Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації для можливості забезпечення продуктовими наборами; 

192 особам надано роз’яснення з різних питань, в тому числі інформація з питань 

соціального захисту населення.  

На офіційному суб - вебсайті Деснянської районної в місті Києві державній адміністрації 

та сторінках соціальної мережі Facebook розміщена інформація щодо функціонування 

«гарячих» телефонних ліній. 

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ 
 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями Деснянського району міста Києва (надалі-Центр) є соціальним закладом для дітей 

та молоді з функціональними обмеженнями віком від 7 до 35 років, метою діяльності якого є 

відновлення та підтримка їх фізичного та психічного стану,  адаптація та інтеграція у 

суспільство, психологічна підтримка сім’ї, в якій вони виховуються.     Основним завданням 

Центру є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, 

освітніх та інформаційних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями та членам 

їх сімей. 
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За результатами проведеної роботи протягом першого півріччя 2020 року спеціалістами 

Центром надано 2220 індивідуальних послуг та  2428  групових послуг. 

         

Загальна кількість отримувачів реабілітаційних послуг в центрі: 
Отримувачі послуг Кількість наданих індивідуальних 

соціальних послуг 

Кількість наданих групових 

соціальних послуг 

дітей з функціональними 

обмеженнями 

531 623 

молоді з функціональними 

обмеженнями 

773 723 

батьків та членів сімей 916 1082 

 

 
Центр у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації у сфері молоді та спорту, соціального захисту, охорони 

здоров’я, освіти, Центром соціальних служб для сім і, дітей та молоді,  з  Громадською 

організацією  інвалідів «Рисі», що включає в себе тренувальні заняття та проведення змагань з 

рибної ловлі, та  Громадською організацією «Джерела», відвідуються трудові майстерні та 

проводяться спільні  виставки робіт, з благодійним фондом «Незалежна країна» по збору 

продуктів для дітей з родин, які опинились  у складних життєвих обставинах. 

Центром проводяться соціокультурні заходи, також продовжено проведення занять з 

плавання в басейні,  програми, яка включає в себе  елементи фітнесу та занять на роликах,  

сеансів  з  лікувального масажу, лікувальної фізичної культури, лікувальної гімнастики, 

волейболу та аеробіки, заняття з хореографії, музичної терапії з гри на барабанах,  з 

дотриманням правил подовженого адаптивного карантину. 

 
ЦЕНТР У СПРАВАХ СІМ’Ї ТА ЖІНОК   

За соціологічними дослідженнями в Україні кожна третя родина стикається із ситуацією 

домашнього насильства. Запит на отримання послуг та звернень щодо домашнього насильства 

зростає. Про ускладнення ситуації та рівня нездорової конфліктності в сім’ях свідчать все більш 

ускладнені ситуації, що розглядаються на засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Заклад займається питаннями захисту конституційних прав людини у площині їх 

порушення в ситуації домашнього насильства та питаннями розбудови здорових стосунків і 

батьківського потенціалу. Центр надає психологічні та юридичні консультації, проводить 

профілактичні заходи соціального спрямування, забезпечує тимчасове перебування осіб, 

що потерпають від домашнього насильства в притулку з проведенням реабілітаційно-

корекційної роботи, проводить корекційну роботу із особами, що вчиняють насильство.  

Аналіз запитів отримувачів послуг свідчить про найбільшу кількість звернень щодо 

отримання психологічних, юридичних, соціально-медичних послуг. 

Запит на надання послуг завжди актуальний та має високий рівень затребуваності зі 

сторони  населення. Це зумовлено в тому числі ментальною та історичної складової досвіду 

поколінь української нації. В залежності від кількості групових програм, терапевтичних груп, 

інших заходів відбувається коливання кількості надання послуг. У першому півріччі  2020 року 

було надано 13 706 послуг, що включають в себе індивідуальні консультації та групову роботу 

із отримувачами послуг. Даний показник є на 6450 послуг більшим, ніж у 2019 році за 

аналогічний період. Це зумовлено необхідністю переорієнтації багатьох заходів та послуг в 

онлайн-формат, куди було спрямовано основні ресурси закладу. Як показала практика, цей 

формат дає можливість значно більшій кількості людей долучитися до заходів. 

Проте, мінусом такого формату є поверхневе припрацювання для аудиторії та не дає 

можливості учасникам залишити свої озвучені питання лише в просторі приміщення, в якому 
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проходить захід, що не завжди забезпечує можливість конфіденційності. З іншої сторони, це 

актуалізує запит людини на роботу в індивідуальному форматі із фахівцем. 

Притулок для тимчасового перебування жертв домашнього насильства Центру 

розрахований на до 10 осіб одночасного перебування (з урахуванням складу наявності дітей в 

сім’ї, складу сімей тощо). Тривалість перебування від 3 до 6 місяців. Перебування в притулку 

зумовлено необхідністю розірвання кола насильства у форматі фізичного виходу із ситуації та 

перебування у безпечному місці. Обов’язковою при цьому є робота з психологом, 

юрисконсультом та іншими фахівцями з урахуваннями особливостей індивідуального плану 

роботи з особою. 

У І півріччі 2019 року з метою розірвання кола насильства у притулку перебувало 10 

осіб, з них 6 дітей. 

У І півріччі 2020 року у притулку перебувало 10 осіб, з них 5 дітей. 

У 2015 році закладом було започатковано сімейний фестиваль «Family fest», метою якого 

першопочатково було надання альтернативи молоді, сім`ям (з дітьми та без дітей), всім іншим 

зацікавленим особам провести день разом із своїми близькими і щоб це було корисно та цікаво 

для кожного з них. Для дорослих психологічні тренінги та майстер-класи, для дітей дитяча 

територія, цікаві розважальні та фото локації. Тематична складова психологічних майстер-

класів завжди ретельно підбиралася для максимально ефективного охоплення аудиторії та 

сприяння здорового розвитку особистості. Фестиваль 5 років проводився у червні (у парку 

«Кіото»). У 2020 році з огляду на ситуацію, що склалася, захід не було проведено влітку. 

Заклад проводить різні формати групової роботи: тренінги, лекції, терапевтичні групи 

тощо. Тематика та формат змінюються в рамках статутних завдань, але з урахуванням запиту зі 

сторони отримувачів послуг та актуалізації проблематики. Вже більше 10-ти років щорічно 

весною закладом проводиться програма «Самореалізація: шляхи до успіху», основною метою 

якої є сприяння формуванню здорової щасливої особистості, що вміє відстоювати свої права та 

реалізовувати мрії, а також будує здорові стосунки в соціумі. Зазвичай програма триває 2 

місяці, передбачає собою тематичні заходи, що проходять один раз в тиждень у сталий день і 

час та триває цілий день. 

У 2019 році з урахуванням запиту Самореалізація проводилась по суботах. 

У 2020 році Самореалізація розпочалася в оффлайн форматі у березні 

та була трансформована в онлайн і успішно реалізована з великою кількістю учасників та 

відгуків. 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

           Важливим напрямком роботи Служби у справах дітей та сім’ї Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації є заходи з виявлення дітей, які жебракують та тривалий час 

проводять на вулиці   без нагляду дорослих. 

          Відповідно до затвердженого графіку спеціалістами Служби у справах дітей та сім’ї 

спільно з представниками сектору ювенальної превенції Деснянського управління поліції 

Головного управління Національної поліції в місті Києві та фахівцями Деснянського районного 

в місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено 14 профілактичних 

рейдів ―Діти вулиці‖ (за І півріччя 2019 року було проведено 11 профілактичних рейдів). 

Проведення рейдів також передбачає відвідування сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, з метою повернення дітей до навчальних закладів, виявлення дітей з якими 

жорстоко поводяться батьки чи дорослі, надання допомоги у працевлаштуванні тощо. В 

резлуьтаті таких перевірок  та рейдів 4 дітей вилучено з сімей. (За І півріччя 2019 року було 

вилучено також – 4 дітей з сімей).  

          У І півріччі 2020 року перебувало на обліку 39 сім`ї з них – 65 дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах (за півріччя 2019 року перебувало на обліку - 42 сім`ї з них – 65 

дітей).  
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           Обстежено житлово-побутові умови проживання дітей у сім’ях,                            які 

опинилися у складних життєвих обставинах – 87 (за І півріччя 2019 року обстежено - 80 сімей). 

          До Деснянського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді направлено 21 - клопотання щодо здійснення соціального супроводу (протягом І 

півріччя 2019 року було направлено -  20 клопотань).   

        До Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті 

Києві направлено 13 клопотань про притягнення  до адміністративної відповідальності батьків, 

які не виконують батьківські обов’язки належним чином (протягом 2019 року за І півріччя 

направлено  20 клопотань щодо притягнення до адміністративної відповідальності);  

          Значна увага приділяється профілактичній роботі, спрямованій на соціальну адаптацію 

неповнолітніх дітей, які скоїли правопорушення (злочин) або перебувають під слідством, наразі 

таких 12 дітей. (За І півріччя 2019 року таких дітей було - 17). 

           Організовано проведення лекцій з профілактики правопорушень – 27 (в 2019 - 50), лекції 

з правового виховання – 7 (в 2019 році також - 7). 

          Організовано влаштування дітей, які опинились в складних життєвих обставинах – 15 (в 

2019 році -8); 

          Проведення профілактичних бесід з батьками – 63 (в 2019 році було проведено бесід - 70); 

          Організовано та проведено спільно з сектором ювенальної превенції Деснянського 

управління юстиції ГУ НП України в місті Києві та Деснянським у місті Києві центром 

соціальних служб для сім`ї, дітей    та молоді інспектування родин з дітьми, які опинились в 

складних життєвих обставинах – 62 (За І півріччя 2019 року було здійснено інспектування – 40 

родин). 

          Сформовано для розгляду на Комісію з питань захисту прав дитини документи та 

матеріали справ з питань, що відносяться до компетенції відділу – 54 (в 2019 році за І півріччя  

було - 50 ). 

          Подано проєкти  розпоряджень на затвердження до Деснянської РДА – 48 (за І півріччя 

2019 року було подано проєктів - 47). 

За І півріччя 2019 року органом опіки та піклування Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації ініційовано та направлено 4 позови до суду про позбавлення 

батьківських прав батьків, які постійно ухиляються від виконання батьківських обов’язків. 

Судом розглянуто та задоволено 5 позовів, які перейшли з 2018 року, на розгляді в суді 

перебувало – 6 справ. 

За І півріччя 2020 року органом опіки та піклування Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації ініційовано та направлено 11 позовів до суду про позбавлення 

батьківських прав батьків, які постійно ухиляються від виконання батьківських обов’язків. 

Судом розглянуто та задоволено 8 позовів, які перейшли з 2019 року, на розгляді в суді 

перебуває – 17 справ. 

В Службі у справах дітей та сім’ї Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації, за новою структурою, з 02.01.2019 року функціонує новостворений відділ - відділ 

сімейної політики. Основною метою діяльності відділу є: реалізація в районі державної 

сімейної політики, запобігання та протидія домашньому насильству, протидія торгівлі людьми. 

 

Станом на 01.07.2019 року Станом на 01.07.2020 року 

Поставлено на облік 159 сімей Поставлено на облік 85 сімей 

Всього 2513 багатодітних сімей Всього 2531 багатодітних сімей 

Виховується в сім’ях 9682 дітей Виховується в сім’ях 8193 дитини 

видано багатодітним сім’ям  

59 довідок  

видано багатодітним сім’ям  

38 довідок  

Видано 283 посвідчення батьків 

багатодітної сім’ї 

Видано 103 посвідчення батьків 

багатодітної сім’ї 

Видано 895 посвідчень дітям з 

багатодітної сім’ї 

Видано 242 посвідчення дітям з 

багатодітної сім’ї 
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Щорічно, з нагоди святкування Дня матері та Міжнародного дня сім’ї, 10  багатодітних 

сімей отримали цінні подарунки, 5 одиноких матерів/батьків грошові винагороди, та 1 

багатодітна сім’я Подяку голови Київської міської державної адміністрації. 

За І півріччя 2019 року звернень від багатодітних матерів на нагородження почесним 

званням України «Мати-героїня» не надходило. 

За І півріччя 2020 року надійшло 2 звернення від багатодітних матерів на нагородження 

почесним званням України «Мати-героїня». 

На первинному обліку Служби у справах дітей та сім’ї за І півріччя 2020 року 

перебувало 318 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (за І півріччя 2019 

року перебувало 327 дітей). 

З них: дітей – сиріт – 133, дітей позбавлених батьківського піклування – 183 дітей; 

За  І півріччя 2020 р. в Службі у справах дітей та сім’ї, перебувало під опікою – 269 

дитини (за І півріччя 2019 року перебувало 284 дитини) 

З них:    

6 дітей – інвалідів перебувають у державних закладах: (за 2019 було 6 дітей) 

3 – професійно – технічне училище; (за 2019 було 4 дітей) 

3 – у Київському міському дитячому будинку «Берізка»; (за 2019 було 5 дітей) 

2 – у Київському міському дитячому будинку ім. Городецького; (за 2019 було 2 дитини) 

3 - у Святошинському дитячому будинку – інтернаті міста Києва (для хлопчиків). (за 

2019 було 5 дітей) 

1 - у Дарницькому дитячому будинку – інтернаті міста Києва (за 2019 не було дітей) 

Всі діти мають медичний висновок про стан здоров’я  та посвідчення, що підтверджує 

інвалідність. Водночас їм призначено соціальну допомогу, яка перераховується на відкриті 

особисті рахунки дітей до досягнення повноліття.    

4 дітей – інвалідів перебувають у державних закладах за межами міста Києва та 

Київської області, відповідно до їх стану здоров’я. Так як ці діти не можуть себе самостійно 

обслуговувати та потребують  постійного медичного догляду та допомоги.  

З 2006 року в Деснянському районі створено дитячий будинок сімейного типу (Діцул), в 

якому на даний час проживають та виховуються 7 дітей. 

З 2019 року в Деснянському районі створено  другий дитячий будинок сімейного типу 

(Краснокутська), в якому на даний час проживають та виховуються 10 дітей. 

До дитячих будинків сімейного типу інших районів влаштовано 2 дітей:   

- 1 дитина – влаштована до  ДБСТ Овчаруків Бобровицького району, Чернігівської 

області.  

- 1 дитина –   влаштована до ДБСТ Гандей Голосіївського району. 

Водночас в Деснянському районі створено  та працює 5 прийомних сімей, в яких 

виховується 9 дітей - Манагадзе, Бобкових, Коновалова в яких виховується по 1 дитині, в 

родині Шубських – 2 дитини, та в Кузніцових – 4 дитини (3 з них влаштовано у 2020 році). 

   За звітній період  Деснянським районним судом м. Києва за І піріччя 2020 року 

усиновлено 13 дітей (за І півр. 2019 – 26 дітей). Громадянами України в І півріччі 2020 

усиновлено – 6 дітей (за І півр. 2019 – 24 дитини), іноземними громадянами – 2 дітей (у І півр. 

2019 – 2 дітей), внутрішньо сімейне – 5 дітей (за І півр. 2019 - 4 дитини). З первинного обліку 

Служби у справах дітей та сім’ї, у І півріччі 2020 усиновлено 4 дитини, у І півріччі 2019 – 7 

дітей. На обліку Служби у І півріччі 2020 перебувало 12 кандидатів в усиновителі, в 

аналогічному періоді 2019 року 22 кандидати. В Деснянському районі проживає 148 сімей 

усиновителів, в яких виховується 186 дитини, в 19 родинах виховується по 2 усиновлених 

дитини. В І півріччі 2019 проживало 150 сімей усиновителів, в яких виховувалось 187 дитини, в 

19 родинах виховується по 2 усиновлених дитини. 

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, є 

пріоритетним напрямом діяльності Деснянського районного в місті Києві Центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді (надалі Центр) 
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Цей напрям передбачає раннє виявлення сімей, які потребують сторонньої допомоги, з 

метою профілактики сімейного неблагополуччя, своєчасного виявлення проблем та надання 

відповідної якісної допомоги: 

- надання індивідуальних та групових соціально-педагогічних, психологічних, інформаційних, 

соціально-економічних, юридичних послуг; 

- здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах; 

- здійснення оцінки потреб сімей(осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах; 

- здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу. Консультування громадян, які виявили бажання створити прийомну сім’ю, дитячий 

будинок сімейного типу з метою розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

 - забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а 

також залучення потенціалу територіальної громади та проведення соціальної роботи з сім’ями, 

дітьми та молоддю. 

 

Інформація щодо отримувачів соціальних послуг 

 в порівняні І півріччя 2019 року  з І півріччям 2020 року 

 

 І півріччя 

2019 рік 

І півріччя 

2020 рік 

Загальна чисельність сімей (осіб), щодо яких надійшла 

інформація  (повідомлення, виявлені центром, самозвернення 

тощо) 

 

653 

 

983 

кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах, за результатами оцінювання потреб 

280 302 

кількість сімей (осіб), охоплених соціальними послугами 653 818 

Соціальний супровід /патронат  (у т.ч. соціальне супроводження 

ПС/ДБСТ) 

43 63 

 

Кількість сімей, яким у результаті наданих соціальних послуг 

 задоволено потреби щодо: 

  

Параметри І півріччя 

2019 рік 

І півріччя 

2020 рік 

Психологічної допомоги 148 299 

Юридичної допомоги 57 103 

Організації оздоровлення 3 24 

Щодо вирішення житлово-побутових проблем,  у т.ч. поліпшення  

житлових умов 

0 3 

Налагодження зв’язків з членами родини, громадою 256 354 

Сприяння в оформленні/ відновленні документів, у т.ч. для 

призначення соціальних виплат 

212 148 

Гуманітарної допомоги 180 682 

 

Кількість сімей направлено до інших закладів: 

 

 І півріччя 

2019 рік 

І півріччя 

2020 рік 

соціального обслуговування 1 6 

охорони здоров’я 61 23 

системи соціального захисту 124 129 

мережі недержавного сектора 9 2 

 



74 
Чисельність отримувачів послуг у СЖО, 

роботу з якими завершено упродовж звітного періоду 

 

 І півріччя 

2019 рік 

І півріччя 

2020 рік 

подолано СЖО 11 22 

мінімізовано СЖО 3 141 

не досягнуто позитивного результату 0 0 

  

Надано соціальних послуг: 

 

 І півріччя 

2019 рік 

І півріччя 

2020 рік 

Консультування 603 1085 

Соціальна профілактика 0 41 

Соціальна адаптація 0 32 

Соціальна реабілітація 0 19 

Кризове та екстрене втручання 0 1 

Представництво інтересів 0 48 

 

ВЗАЄМОДІЯ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ІЗ 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИМ ТА 

КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

 

У сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян зусилля Деснянської РДА були направлені на: 

сприяння діяльності правоохоронних органів: Прокуратури, Національної поліції та 

Служби безпеки України; 

забезпечення дотримання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян; 

Основні форми  взаємодії: 

 - Постійне взаємне інформування про факти порушення правопорядку, охорони прав, 

свобод і законних інтересів громадян, ; 

 - Проведення спільних нарад, занять, семінарів, круглих столів з питань забезпечення 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, питань профілактики та 

боротьби з тероризмом; 

 - Спільне планування заходів щодо правопорядку; 

 - Спільне проведення практичних заходів. 

У І півріччі 2020 року одним з найважливіших завдань у цій сфері було продовження 

співпраці та взаємодії Деснянської РДА з Національною поліцією, з населенням, 

територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства, 

спрямованої на задоволенні їхніх потреб та забезпечення громадського порядку у Деснянському 

районі міста Києва. 

Деснянська РДА бере участь у реалізації Міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в місті Києві ―Безпечна столиця‖ на 2019-2021 роки.  

На сьогодні, одним з найважливіших питань нашої держави є запобігання та протидія 

домашньому насиллю. Відділ сімейної політики, в межах своїх повноважень, керується Законом 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та  постановою КМУ № 658 

від 22.08.2018 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі». 

Для запобігання насильства створена система заходів, що спрямовані на підвищення 

рівня обізнаності суспільства щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства, 

формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках, 

небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до постраждалих дітей, викорінення 
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дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків. Щодо протидії 

насильства, то спеціалістами відділу надається інформаційна та правова консультація. 

Службою у справах дітей та сім’ї Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації налагоджена взаємодія зі структурними підрозділами, що безпосередньо 

займаються вирішенням питання протидії домашньому насильству, а саме: органом 

Національної поліції Деснянського району міста Києва, Центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, Центром у справах 

сім’ї та жінок Деснянського району міста Києва, Управлінням освіти Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації, Управлінням охорони здоров’я Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації.  

За І півріччя 2019 року до Служби у справах дітей та сім’ї надійшло 63 повідомлення про 

вчинене домашнє насильство. 

За І півріччя 2020 року до Служби у справах дітей та сім’ї надійшло 187 повідомлень про 

вчинене домашнє насильство. 

Разом із Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено  

інспектування сімей в яких (за попередньо наданою інформацією від родичів, сусідів, інших 

уповноважених органів тощо) здійснено домашнє насильство, про що складено відповідні акти. 

Особам, постраждалим від домашнього насильства, надано правову допомогу та психологічну 

підтримку.  

За І півріччя 2019 року, на виконання Закону України «Про протидію торгівлі людьми», 

заяв для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, не надходило. 

За І півріччя 2020 року 1 особі надано статус постраждалої від торгівлі людьми.  

 

ОБОРОННО-МОБІЛІЗАЦІЙНА РОБОТА 

Весняний призов – 74 особи. Планове завдання виконано районом на 100%. 

У 2020 році до призовної дільниці Деснянського районного у місті Києві військового 

комісаріату приписано 1535 юнаків 2003 року народження. 

 

СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ 

Розповсюджено інформаційно-роз’яснювальних листівок про службу в Збройних Силах 

України за контрактом на території Деснянського району загальною кількістю 8 тис. шт.  

Розміщено інформаційних плакатів:  

в приміщеннях ЖЕД; 

у Центрі надання адміністративних послуг; 

у транспортній мережі району (рухомий склад, зупинки транспорту, гаражні кооперативи 

та автостоянки); 

на дошках оголошень будинків району; 

в об’єктах торгівлі (ТРЦ, супермаркети, ТС тощо).  

Постійне поновлення інформації на офіційному веб-сайті Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації.  

 Агітаційні матеріали розміщуються у «Комунальному віснику». 

 За результатами роботи у першому півріччі 2020 року, контракт зі Збройними 

Силами України уклали 40 осіб рядового складу та 6 осіб офіцерського складу. 

 

ШЕФСЬКА РОБОТА 

 

У 2020 році, відповідно до Указу Президента України «Про шефську допомогу 

військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби України» та Плану заходів щодо налагодження та розвитку шефських 

зв’язків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

продовжено співробітництво між Деснянською районною в місті Києві державною 

адміністрацією та військовою частиною А2299. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, 

РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

У Деснянському районі постійно спрямована робота на інформаційне забезпечення 

здійснення внутрішньої політики держави в районі, відкритості у діяльності органів влади, 

реалізації конституційних прав громадян на інформацію, сприяння розвитку взаємодії органів 

місцевого самоврядування з громадськими організаціями, політичними партіями, об’єднаннями 

громад. 

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. 

З метою налагодження ефективного діалогу між владою та громадою для вирішення 

актуальних питань життєдіяльності району та інших питань Деснянська районна в місті Києві 

державна адміністрація постійно співпрацює з Громадською радою. 

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. 

Протягом звітного періоду Громадською радою при Деснянській райдержадміністрації 

було проведено більш ніж 80 соціальних заходів спрямованих на допомогу соціально 

незахищених верств населення по запобіганню поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, та понад 20 нарад з розгляду проблем життєдіяльності 

району.  

Деснянською райдержадміністрацією постійно здійснювалась координаційна робота з 

Громадською радою при ДРДА, надавалась консультативна та організаційно-методична 

допомога.  

Органи самоорганізації населення – дуже важливі суспільні об’єднання. Саме органи 

самоорганізації населення дають можливість реалізувати низку соціальних ініціатив мешканців 

за підтримки влади. А для влади, у свою чергу, це один з механізмів почути людей, 

відреагувати на їхні зауваження чи побажання. 

Згідно з чинним законодавством, нормативними актами місцевої влади Києва, органам 

самоорганізації населення для здійснення своєї діяльності у столиці України надаються досить 

широкі повноваження. Так, вони представляють разом з депутатами Київради інтереси жителів 

у Київраді та місцевих органах виконавчої влади. ОСН можуть вносити у встановленому 

порядку пропозиції до проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, 

бюджетів Києва; здійснювати контроль за якістю послуг та ремонтних робіт у власних 

будинках; розглядати звернення громадян та сприяти депутатам Київради у проведенні 

зустрічей з виборцями і т.п. 

У Деснянському районі станом на 13.08.2020 зареєстровано 25 органів самоорганізації 

населення (ОСН), з них 16 – комітети мікрорайонів, 6 ‒ будинкові комітети, 2 ‒ квартальні 

комітети та 1 ‒ вуличний комітет. Охоплено самоорганізацією 64 % населення Деснянського р-

ну. У першому півріччі 2019 року оновив роботу ОСН «Комітет мікрорайону «Оновлена 

Троєщина-1». До Координаційної ради керівників органів самоорганізації населення входить 14 

ОСНів. Голова Координаційної ради керівників ОСН Деснянського району – Черевко Олена 
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Іллівна. Усі комітети мікрорайонів забезпечені приміщеннями для здійснення діяльності. 

Організована систематична співпраця Деснянської РДА та органів самоорганізації населення.  

З метою визначення та вирішення актуальних питань життєдіяльності, в тому числі 

проблемних питань благоустрою, Деснянською районною в місті Києві державною 

адміністрацією налагоджено тісну співпрацю з органами самоорганізації населення району. 

Зокрема, у Деснянській райдержадміністрації проходять наради, робочі зустрічі керівництва 

району з представниками органів самоорганізації населення щодо нагальних питань діяльності 

мікрорайонів. 

 Працівники Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації та комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» тісно співпрацюють з 

керівниками органів самоорганізації населення щодо контролю за якістю наданих громадянам, 

які проживають у будинках на території діяльності ОСНу, житлово-комунальних послуг, 

проведення ремонтних робіт та вжиття заходів щодо енергозбереження під час опалювального 

сезону. За поданням органів самоорганізації населення, з урахуванням їх думки, комунальними 

службами плануються поточні ремонти доріг і тротуарів, водопроводів та водозабірних 

колонок, благоустрій та освітлення вулиць і провулків. 

Наразі органи самоорганізації населення залучені до обговорення «Комплексної схеми 

розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві» та входять до складу 

робочої групи з питань опрацювання пропозицій до Комплексної схеми розміщення тимчасових 

споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності в місті Києві. 

Представники органів самоорганізації населення Деснянського району беруть активну 

участь у районних та міських заходах, в тому числі приурочених до державних свят. 

Завдяки співпраці Деснянської райдержадміністрації та органів самоорганізації 

населення районна влада має змогу інформувати територіальну громаду про роботу, яка 

проводиться в районі та мати зворотній зв’язок з мешканцями.  

Деснянською райдержадміністрацією і надалі буде забезпечено вжиття усіх необхідних 

заходів щодо залучення органів самоорганізації населення та представників ІГС до розгляду та 

вирішення важливих питань життєдіяльності району. 

При Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації діє  

30 консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів. 

Протягом першого півріччя 2020 року були проведені Дні інформування населення з 

наступної тематики: День Соборності України; Дня пам’яті Героїв Крут; День Конституції 

України. 

Окрім цього, протягом першого півріччя 2020 року Деснянською райдержадміністрацією 

та за участю громадськості були організовані та проведені наступні урочисті та культурно-

масові заходи: 

- Новорічно-різдвяні свята; 

- Водохреща (на центральному пляжі Десенки та на святкових Богослужіннях); 

- День Соборності України (урочисте покладання квітів до пам’ятного знаку «Борців за 

свободу та незалежність України» та вшановано пам’ять загиблих учасників Революції 

Гідності; 

- Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф; 

- День пам’яті Героїв Крут; 

- День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
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- День вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні. Урочисті церемонії покладання квітів до меморіальних  дошок; 

- «Проводи зими. Масниця – 2020». Культурно-мистецький захід біля адмінбудівлі  

Деснянської РДА; 

- День українського добровольця. З метою вшанування мужності та героїзму захисників 

незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому 

зміцненню патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної уваги і турботи про 

учасників добровольчих формувань у Деснянському районі відзначили на належному рівні 

День українського добровольця.; 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

З метою оперативного реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо, 

здійснювався моніторинг матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

На виконання Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про 

доступ до публічної інформації» та «Про інформацію» постійно забезпечувалося систематичне 

й оперативне інформування громадськості району щодо діяльності Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації на офіційних сторінках Деснянської РДА: вебсайті (desn.gov.ua – 

наразі, даний сайт вже не функціонує) та на інтернет-порталі Київської міської громади ‒ 

desn.kievcity.gov.ua. Крім того, з метою поширення інформації про діяльність 

райдержадміністрації та забезпечення оперативного зворотного зв’язку з мешканцями району 

постійно підтримується та наповнюється відповідною інформацією сторінка Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації у соціальній мережі facebook. 

Постійно публікується та оновлюється наступна інформація: нормативно-правові акти, 

роз’яснення до них, впровадження реформ, соціологічна, правова, довідкова, статистична та 

інша актуальна інформація, що цікавить широку громадськість, анонсуються події та заходи, 

публікується звітність щодо виконання програм і планів, спрямованих на виконання завдань у 

визначеній сфері діяльності, статистична інформація. Забезпечується інформування 

громадськості про діяльність РДА через друковані ЗМІ та офіційний вебпортал Київської 

міської громади, участь представників ЗМІ у заходах райдержадміністрації.  

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація і надалі здійснюватиме 

виконавчу владу на території району для збереження позитивної динаміки розвитку та 

покращення рівня життя населення. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

ЦНАП надає понад 150 адміністративних послуг і їх кількість постійно збільшується. 

Пріоритетом визначено надання комплексних послуг за життєвими обставинами. 

Упродовж І півріччя 2020 року через ЦНАП додатково запроваджено такі нові  послуги,  

як: 

1. Комплексна послуга «Новонароджений малюк», що включає в себе державну 

реєстрацію народження, призначення державної допомоги при народженні, реєстрацію місця 

проживання дитини, оформлення закордонного паспорта дитини, оформлення посвідчення 

багатодітної сім’ї (за необхідності) –  запроваджена з грудня 2019 року; 

2.  Облік громадян, які потребують надання житлового приміщення  з фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, та надання житлових приміщень  з 
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фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб  –  запроваджено з 

січня 2020 року; 

3. Послуга «Видача довідки про перебування на квартирному обліку» переведено до 

сервісу «Швидкої послуги» та надається відразу за один візит –  запроваджено з лютого 2020 

року; 

4. Послуги МВС у філії ЦНАПу: видача дублікату посвідчення водія, державна 

реєстрація, перереєстрація транспортних засобів та заміна посвідчення водія) – запроваджено з 

лютого 2020 року; у філії та центральному офісі з червня 2020 року запроваджено 

вибракування транспортного засобу; 

5. Запроваджено комплексну послугу 2 в 1: одночасне оформлення першого ID паспорта 

громадянина України та номера платника податків – з  червня 2020 року. 

За І півріччя 2020 року через ЦНАП надано 35001 адміністративну послугу. 

Найпопулярнішими послугами серед населення залишається реєстрація місця проживання, 

оформлення паспорта громадянина України у формі картки та паспорта для виїзду за кордон,  у 

сфері з питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

 

 
Завдяки взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг та використанням 

електронних сервісів скоротився час надання «Швидких послуг». 

Для зручності відвідувачів у ЦНАПі збільшено швидкість інтернету шляхом оновлення 

обладнання на більш сучасне. 

 Проведено роботи по удосконаленню умов для безбар’єрного доступу для людей з 

особливими потребами: поновлено розмітку місця стоянки транспортних засобів осіб з 

інвалідністю та їх перевезення; на автостоянці облаштовано похилий заїзд (пандус) на 

бордюрний камінь; у філії масиву «Лісовий» гігієнічну кімнату обладнано рушникосушаркою 

та поручнями; у зоні очікування по краям сходів та пандусу закріплено тактильну плитку 

жовтого кольору. 

З метою організації зворотнього зв’язку з відвідувачами та розширення можливостей з 

висловлення власної думки щодо якості обслуговування на рецепціях ЦНАПів встановлено 

планшети для оцінювання.  

Максимальний час очікування на обслуговування становить не більше 15 хвилин. Наразі 

середній час очікування в черзі складає 7 хвилин.  

Для ефективної організації подальшого процесу запровадження  комплексної послуги 

«єМалятко» та послуг соціального характеру адміністраторами пройдено онлайн навчання по 

рекомендованим матеріалам для запровадження комплексної послуги. Ця послуга надасть 

можливість заявникам за 1 заявою отримати комплекс послуг пов’язаних із народженням 

дитини. 

За І півріччя 2020 року працівники ЦНАПу пройшли дистанційне навчання за онлайн-

курсами, внутрішніми семінарами, тренінгами та отримано 548 сертифікатів. 

Зі свого боку ЦНАПом зроблено всі можливі кроки щодо вдосконалення інституту 

адміністративних послуг, зосереджено увагу на процесі розвитку механізму надання послуг, на 

проблемних аспектах та підвищення якості.  
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ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

 
п/п Вид документа І півріччя 2019 І півріччя 2020 

  Кількість Питома вага  у 

% 

Кількість Питома вага  у 

% 

1 Заяв, клопотань 

 

2091 5,7% 506 5,6 % 

2 Скарг 

 

0 % 8  % 

3 Пропозицій 

 

2 менше 1 % 6 менше 1 % 

4 Разом 

 
2183 100 575 100% 

 

Мешканці району в своїх зверненнях порушили 2002 питань. За аналогічний період 2019 

року  було порушено 2686  питань. 

 

ПИТАННЯ 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

Комунального господарства 1244 - 46% 802 - 40% 

Соціального захисту   317-11,8% 128 – 6,4% 

Житлової політики   283 – 10,5% 206-10,3% 

Транспорту і зв'язку 56 – 2% 52 – 2,6% 

Аграрної  політики та земельних відносин 39 – 1,4% 35 – 1,7% 

Забезпечення дотримання законності та правопорядку 73- 2,7% 74 – 3,7 

Питання освіти та інтелектуальної власності 41 – 1,5% 34 – 1,7% 

Питання охорони здоров'я 31- 1,1% 94 – 4,7% 

Екології та природних ресурсів 8 26 – 1,3% 

Сім'ї, дітей та молоді, фізичної культури 23 18 – 0,9% 

Для реалізації громадянами конституційного права на звернення, та відповідно до 

затвердженого графіка прийому громадян, керівництвом  Деснянської  райдержадміністрації, у  

період з 01.01.2020 по 30.06.2020 було прийнято на особистих прийомах 76 громадян,  під час 

проведення виїзних прийомів – 12 громадян, 47 громадян під час прямих «гарячих» телефонних 

ліній. 

 
 


