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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 

Інформація про виконання бюджетних програм по головному розпоряднику 

бюджетних коштів  Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  за 1 

півріччя  2021  року.  

Видатки  Деснянського району  на 2021 рік затверджено в складі бюджету міста Києва 

на основі програмно-цільового методу за 38  бюджетними програмами в  загальній  сумі  

3 070,7млн.грн, в тому числі видатки загального фонду 2 618,9млн.грн, видатки  спеціального 

фонду 451,8млн.грн.   
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Планові призначення на 2021 рік
(станом на 01.07.2021)

 
Протягом півріччя  рішенням сесії Київської міської ради від 22.04.2021  № 574/615 «Про 

бюджет міста Києва на 2021», розпорядженням КМДА від 18.05.2021 № 1111, «Про розподіл 

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу 

з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її 

наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти», розпорядженням  

КМДА від 08 червня 2021 року № 1282 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
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територій»  видатки по головному розпоряднику  –  Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації були збільшені на 91,4млн.грн, зокрема, збільшено видаткову частину загального 

фонду на 53,0млн.грн,  спеціального фонду  на 38,4млн.грн.     

Зведений уточнений план видатків по  Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації станом на 01.07.2021 року становить 3 162,1 млн.грн (в тому числі, по загальному 

фонду 2 671,9 млн.грн, по спеціальному фонду 490,2 млн.грн),  кількість програм  – 38. 

 Уточнений план видатків Деснянського району за загальним та спеціальним фондом на 

звітний період  складає  –  1 740,4 млн.грн. 

 

140,2

млн.грн

952,9

млн.грн

228,9

млн.грн

1 271,4

млн.грн

Виконання видатків бюджетних програм за 

загальним та спеціальним фондами

I півріччя 2020 року 

1 093,1 *млн.грн

I півріччя 2021 року 

1 500,3 млн.грн

+ 407,2 млн.грн

+ 37,3%

Спеціальний фонд

+ 88,7 млн.грн

+ 63,3 %

Загальний фонд

+ 318,5 млн.грн

+ 33,4 %

* Без врахування видатків на Територіальний центр

 
   

Виконання зведеної видаткової частини бюджетних програм, передбачених    

Деснянському  району в складі бюджету міста Києва за 1 півріччя 2021 року склало 1 500,3 

млн.грн, в тому числі видатки загального фонду виконано в сумі 1 271,4 млн.грн, видатки 

спеціального фонду виконано в сумі 228,9 млн.грн. В співставних умовах (без врахування 

територіальних центрів, що передані з 01.01.2021року в підпорядкування Департаменту 

соціальної політики) виконання зведеного бюджету за 1 півріччя поточного року більше на  407,2 

млн.грн ніж у відповідному періоді минулого року.  

Порівнюючи виконання видаткової частини  загального фонду бюджету в 1 півріччі 2021 

року з попереднім звітним періодом 2020 року, ріст складає  33,4%, або збільшення на 

318,5млн.грн (в основному це збільшення видатків на оплату праці з нарахуваннями). Виконання 

до річного плану по загальному фонду бюджету на 01.07.2021 становить 47,6%, до звітного 

періоду 87,3%, в абсолютному значенні 1 271,4 млн.грн. Питома вага захищених статей видатків 

складає 94,5% виконання всіх видатків загального фонду.  

Виконання по  захищених статтях витрат за звітний період 2021 року склало  1 201,5 

млн.грн, або 91,3% до планових призначень на півріччя, що більше ніж в 1 півріччі 2020 року на 

301,9 млн.грн:  

o заробітна плата з нарахуваннями                1 102,2млн.грн;    

o оплата комунальних послуг  та енергоносіїв    78,4млн.грн;            

o харчування                                                          19,0млн.грн;  

o інші захищені                                                       1,9млн.грн .  

 

Більшість видатків традиційно спрямовувалася на соціально-культурну сферу. 

Виконання по іншим статтям видатків на утримання бюджетних установ та підприємств району 
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в 1 півріччі 2021 року склало 69,9 млн.грн, в тому числі на житлово-комунальне господарство 

використано 30,0 млн. грн. 

 

                                                             
Виконання видатків бюджетних програм по 

загальному фонду бюджету

I півріччя 2020 року 

952,9* млн.грн

I півріччя 2021 року

1 271,4 млн.грн

838,8

1 130,5

95,0

110,9

19,1

30,0

Житлово-комунальне господарство Інші галузі бюджетної сфери Освіта

* Без врахування видатків на Територіальний центр

  
 

Виконання видатків спеціального фонду бюджету в 1 півріччі 2021 року складає  

228,9 млн.грн або 46,7% до річного плану. Порівняно з попереднім періодом коштів освоєно на 

88,7млн.грн більше, темп росту складає 63,3%. Збільшення відбулося, в основному за рахунок 

збільшення видатків інших джерел власних надходжень бюджетних установ. В порівнянні з 

минулим роком цей показник збільшився на 159,8 млн.грн за рахунок зміни розміру вартості 

харчування дітей в комунальних закладах дошкільної освіти. 

 

2020 рік

14,0

16,7

109,5

бюджет 

розвитку

інші джерела 

власних 

надходжень та 

цільові фонди

платні послуги

I півріччя 2020 року 

140,2*млн.грн

I півріччя 2021 року 

228,9 млн.грн

2021 рік

31,8

165,3

31,8

Виконання видатків бюджетних програм 

по спеціальному фонду бюджету

+ 88,7 млн.грн

63,3 % темп росту

* Без врахування видатків на Територіальний центр  
 

Виконання видатків бюджету розвитку в 1 півріччі 2021 року становить 

31,8 млн.грн.грн, або 9,5% до плану на рік та 23,4% до плану на півріччя: по придбанню 

обладнання освоєння коштів становить 2,5 млн.грн або 9,2% до плану на рік, по капітальних 

ремонтах освоєно кошти в сумі 28,0 млн.грн, що складає 35,6% до звітного періоду або 13,6% до 

річного плану, по капітальному будівництву виконання складає  1,37 млн.грн або 1,4% річних 

призначень. 

Порівняно з виконанням видатків бюджету  розвитку за  півріччя минулого року, 

виконання видатків поточного року значно зменшилося. Основними причинами низького 
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виконання видатків по капітальному ремонту об’єктів житлового господарства була не 

затверджена з початку року міська Комплексна цільова програма з підвищення 

енергоефективності та розвитку житлово-комунальної  інфраструктури  міста Києва на 2021-2025 

роки та введення в місті Києві карантинних заходів.   

 

Громадський  бюджет міста Києва в частині Деснянського району. 

В бюджеті міста Києва на 2021 рік для  Деснянського району затверджені видатки на 

реалізацію 31 проєкту-переможця  громадського бюджету в сумі 16,4 млн.грн, з них по галузям: 

 «Освіта» 21 проєкт  на суму 13,6 млн.грн 

 «Управління культури»  4 проєкти на суму  0,8 млн.грн 

 «Житлово-комунальне господарство»  5 проєктів  на суму 1,9 млн.грн 

  «Управління соціального захисту населення» 1 проєкт на суму 0,1 тис.грн.  

Станом на 01.07.2021 року розпорядниками коштів реалізовано 7 проєктів-переможців 

та продовжується робота по виконанню даних проєктів і  узгодженню з авторами технічних 

вимог та календарних планів. За 6 місяців поточного року виконання по реалізації громадських 

проєктів - переможців складає 5 420,45 тис.грн або 33,1% до річного плану.   

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСВОЄННЯ КОШТІВ НА КАПІТАЛЬНІ  

ВКЛАДЕННЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗА  І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ 

Рівень освоєння видатків на капітальні вкладення та капітальний ремонт за І 

півріччя 2021 року 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 22 квітня 2021 року № 573/614 «Про 

внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку    м. Києва на 2021-2023 роки», 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 07 травня 2021 року «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 січня 2021 року № 101» 

та розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 червня 2021 

року № 309 «Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 23 лютого 2021 року № 91 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються 

в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації» Деснянській райдержадміністрації, як головному розпоряднику коштів, 

передбачено асигнування в сумі 286 040,4 тис. грн, з них на здійснення капітального ремонту 203 

об’єктів – 184 341,9 тис. грн. та капітального будівництва 10 об’єктів – 101 698,5 тис. грн. 
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Капітальне будівництво 

№ Найменування  об’єкта 

Затверджено 

Програмою 

на 2021 рік 

Освоєно на 

01.07.2021 
% освоєння 

 
ВСЬОГО 101 698,5 1 369,7 1,3 

 Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство 
   

1 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 

8 823,0 0,0 0,0 

2 Реконструкція транспортної розв’язки в одному рівні 

вул. Каштанова - вул. Оноре де Бальзака з 

влаштуванням двостороннього дорожнього руху по 

вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі міста 

Києва 

2 200,0 0,0 0,0 

3 Добудова вул. Милославської від перетину 

Милославської - Лісківської до вул. Леніна в с. 

Троєщина 

831,6 0,0 0,0 

 Житлово-комунальне господарство    

4 Будівництво пожежного депо на вул. Закревського у 

3А  мікрорайоні комунальної зони, ж/м Вигурівщина-

Троєщина 

3 000,0 386,4 12,9 

 Освіта    

5 Будівництво школи у 20-му мікрорайоні житлового 

масиву Вигурівщина - Троєщина 
5 800,0 46,1 0,8 

6 Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи 

№23 на вул. Путивльській, 35 (с. Биківня) 
40 276,4 111,0 0,3 

 Охорона здоров’я    

7 Реконструкція нежитлових приміщень на першому 

поверсі будівлі на вул. Будищанська, 3 у 

Деснянському районі міста Києва  для влаштування 

амбулаторії лікарів сімейної медицини 

800,0 0,0 0,0 

8 Реконструкція нежитлових приміщень на першому 

поверсі будівлі на вул. Миколи Закревського, 101А у 

Деснянському районі міста Києва  для влаштування 

амбулаторії лікарів сімейної медицини 

2 217,3 459,9 20,7 

 Соціальний захист та соціальне забезпечення    

9 Реконструкція нежитлової будівлі на вул. Миколи 

Закревського, 3 для створення умов для надання 

соціальних послуг, послуг у сфері соціального 

захисту громадян у Деснянському районі 

35 000,0 366,3 1,0 

 
Державне управління    

10 Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на 

просп. Маяковського, 15СЗ у Деснянському районі 

міста Києва під розміщення залу урочистих подій 

2 750,2 0,0 0,0 
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Капітальний ремонт 

 

Розпорядник бюджетних коштів Передбачено 

Програмою на 2021 р.   

(тис. грн.) 

Освоєно у І 

півріччі 2021 року  

(тис. грн.) 

Відсоток 

освоєння  (%) 

Деснянська районна в місті Києві 

державна адміністрація 

184 341,9 27 957,2 15,2 

Житлово-комунальне господарство 125 410,7 21 121,1 16,8 

Освіта 58 637,7 6 836,1 11,7 

Фізична культура і спорт 293,5 0,0 0,0 

 

1. По галузі «Житлово – комунальне господарство» - передбачено кошти в сумі 125 

410,7 тис. грн. на 150 об’єктів:  

тис.грн. 

- утримання та ефективна експлуатація 

житлового фонду  

 

95 082,6; 

- забезпечення надійності та безперебійної 

експлуатації ліфтів  

 

15 034,1; 

- організація благоустрою населених пунктів  294,0; 
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- впровадження засобів обліку витрат та 

регулювання споживання води та  теплової 

енергії  

 

 

15 000,0. 

   

Станом на 01.07.2021 року освоєно  21 121,1 тис.грн., а саме:   

тис.грн. 

- капітальний ремонт асфальтового покриття та 

міжквартальних проїздів  

 

21 061,2; 

- облаштування ігрових майданчиків 42,8; 

- облаштування спортивних майданчиків 17,1. 

   

2. По галузі «Освіта» - передбачено 58 637,7 тис. грн. на 52 об’єкта, в т.ч:  

тис. грн. 

- дошкільні заклади освіти  25 800,0; 

- загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі, спеціалізовані школи, 

ліцеї, гімназії, колегіуми)  

 

 

31 837,5; 

- надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми 

 

 

1 000,2 

   

 

Станом 01.07.2021 року освоєно кошти в сумі 6 836,1 тис.грн., а саме:    

тис. грн. 

- безбар'єрне середовище (капітальний ремонт 

вхідних груп з влаштуванням пандусів) в 3-х 

закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 

247, 249, СНВК «Мрія»)  

 

 

 

594,2; 

- заміна вікон в 1-му закладі загальної середньої 

освіти (ЗЗСО     № 277)  

 

457,2; 

- капітальний ремонт будівель в 1-му закладі 

загальної середньої освіти (ЗЗСО № 218) –  

 

676,5;  

- капітальний ремонт місць загального 

користування в 12-ти закладах дошкільної освіти 

(ЗДО №№ 15, 27, 34, 50, 102, 111, 202, 421, 459, 

746, 752, 767)  

 

 

 

1 248,7; 

- капітальний ремонт покрівель в 1-му закладі 

дошкільної освіти (ЗДО № 509) та 6-ти закладах 

загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 192, 276, 

282, 283, 293, 313)  

 

 

 

3 811,3 

- капітальний ремонт харчоблоків в 1-му закладі 

загальної середньої освіти (СНВК «Усмішка») 

 

 

48,2 

3. По галузі «Фізична культура і спорт» - передбачено 293,5 тис.грн. на капітальний 

ремонт  Центру навчання плаванню Деснянського району м. Києва по вул. Закревського Миколи, 

67 А. 
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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». 

За підсумками січня-червня 2021 року Деснянська районна в місті Києві державна 

адміністрація, вперше з початку року, увійшла до трійки лідерів та посіла 3 місце в рейтингу 

районів міста Києва.  

 

 
У червні 2021 року Деснянський ЦНАП отримав 120 балів за якість роботи з надання 

адміністративних послуг (за критерієм 

«Можливість запису до електронної черги за 

отриманням адміністративної послуги» - 30 

балів; за критерієм «Кількість наданих 

адміністративних послуг у ЦНАП» - 45 балів; 

за критерієм «Стан надання консультацій call-

центром» - 45 балів), що відповідає 3-4 місцю 

в рейтингу районів міста Києва. 

Протягом І півріччя 2021 року, у  

лютому та травні, Деснянська 

райдержадміністрація входила до першої 

п’ятірки районів і була на 4 місці за 

показником. У січні, березні та  квітні 

поточного року, з метою запобігання 

поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

обмежувався доступ відвідувачів до 

приміщень центрів надання адміністративних 

послуг, рейтингування показника не 

здійснювалось. 
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У звітному періоді підвищився рівень виконання звернень громадян за двома 

показниками. 

Так, у червні 2021 року  Деснянська райдержадміністрація забезпечила один з найвищих 

рівнів виконання звернень громадян з питань житлового господарства, який відповідає 3 місцю 

у рейтингу показника. 

 
Також, завдяки покращенню рівня виконання  звернень громадян з питань забезпечення 

благоустрою, який становить 19,62%, Деснянська райдержадміністрація піднялась на 5 сходинку 

в оцінці показника. 
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За показником «Якість та рівень 

організації ярмарок», протягом усіх звітних 

періодів І півріччя 2021 року (крім квітня, коли 

було заборонено проведення ярмаркових 

заходів на території міста Києва на період 

карантинних обмежень), Деснянський район 

входив до числа районів з високим рівнем 

організації ярмарок та отримував найвищу 

оцінку (13 балів) - 1-10 місце за показником.  

 

 

 

 

 

 

 

За показником «Рівень відновлення 

благоустрою в місцях аварійних розриттів» Деснянська райдержадміністрація, впродовж І 

півріччя 2021 року, входила до першої п’ятірки в оцінці показника. У січні-квітні район очолив 

рейтинг за показником, двічі був на 3 місці, а за січень-червень поточного року піднявся на 2 

сходинку в рейтингу. 

 
 

 

З початку року Деснянська райдержадміністрація впевнено утримує 3 місце за 

показником «Чисельність населення, яке уклало декларації про вибір лікаря, відсотків до 

загальної чисельності постійного населення».   

 Відсоток укладених декларацій станом на 01.07.2021 становить 78,1% - 3 місце в оцінці 

показника. 
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За підсумками І півріччя 2021 року рівень охоплення профілактичними щепленнями у 

Деснянському районі досяг 64,5%, що відповідає 4 місцю в оцінці показника «Рівень охоплення 

щепленнями відповідно до річного плану календаря профілактичних щеплень в місті Києві, % до 

чисельності населення, що повинно зробити щеплення у відповідному періоді».  

План 6-ти місяців поточного року  щодо охоплення щепленнями в районі виконано. 
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПОБУТОВОГО І ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЯРМАРКІВ 

Станом на звітний період у Деснянському районі здійснюють обслуговування населення: 

538 магазинів (335 продовольчих та 203 непродовольчих магазинів), 16 торгових та торгово-

розважальних центрів з загальною площею торговельної мережі району 657,8 тис. кв. метрів, 267 

закладів ресторанного господарства, 698 підприємств побутового обслуговування. 

Велику роль у забезпеченні населення продовольчими та непродовольчими товарами 

продовжують займати ринки. На території району функціонують 18 підприємств ринкової 

мережі, загальною площею 443 тис. кв. м. із загальною кількістю торговельних місць – 8720. 

 

Для зручності та в межах крокової досяжності від місця проживання мешканців 

Деснянського району за І півріччя у 2021 році проведено 31 сільськогосподарська та 62 сезонні 
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ярмарки з продажу продовольчої, плодоовочевої та сільськогосподарської продукції. За звітний 

період в ярмаркових заходах взяли участь 11548 підприємців з різних областей України 

(Чернігівської, Вінницької, Київської, Житомирської та ін.) та реалізовано 9848,3 т. продукції. 

Ярмаркові заходи проводяться на Лісовому масиві за трьома адресами (вул. Шолом-Алейхема, 

вул. Курчатова, вул. Кубанської України) та на масиві Троєщина за чотирма адресами (вул. 

Сержа Лифаря, вул. Закревського, вул. Цвєтаєвої, вул. Лісківська).

 
 

Рейди з дотримання суб’єктами господарювання  

правил карантину людей 

Відповідно до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 02 вересня 2020 року № 465 «Про внесення змін до складу робочих груп з 

дотримання суб’єктами господарювання правил карантину людей» створено спільні робочі групи 

за участі представників Деснянського управління поліції Головного управління Національної 

поліції у м. Києві, Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, КП виконавчого 

органу Київської міської ради «Муніципальна охорона», структурних підрозділів Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації, які щоденно здійснюються обстеження 

підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, закладів освіти, 

парків, житлових будинків та інших закладів на дотримання профілактичних і протиепідемічних 

заходів під час карантину. За І півріччя 2021 року представниками робочої групи обстежено 2652 

заклади та складено 182 протоколи про адміністративні правопорушення, передбачених статтею 

44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 

Промисловий комплекс 

За даними Головного управління статистики м. Києва у І півріччі 2021 року 32 

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

(місячна) за 11 видами економічної діяльності.  
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За січень-червень 2021 року згідно статистичних даних промисловими підприємствами 

Деснянського району реалізовано промислової продукції на 1 211,3 млн. грн, що на  492,5 млн. 

грн, або на 68,5 % більше за рівень реалізації відповідного періоду минулого  року. 

У розрахунку на одну особу населення Деснянського району обсяг реалізованої 

промислової продукції за січень-червень 2021 року становить 3,3 тис. грн.  

У І півріччі 2021 року промислові підприємства району реалізували продукцію за межі 

України на загальну суму 85,0 млн. грн. Частка зовнішнього обороту в загальному обсязі 

реалізації становить 7 %. 

 

 
 

Найбільші промислові підприємства Деснянського району: 
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ТОВ «Ітак»  – виробництво тари з пластмас, пакувальних матеріалів для харчових та 

нехарчових продуктів;  

ТОВ «Новий друк» – виробництво поліграфічної продукції; 

ТОВ «Ріва-сталь» – виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі. 

Стабільно працюють також такі підприємства району, як 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), НВПП «Анєг» (виробництво меблів для офісів та підприємств 

торгівлі), ТОВ «Маг-2000» (виробництво новорічних іграшок, ялинок, набори для фокусів), ТОВ 

«Укрспецполіграфія» (поліграфічна продукція), ТОВ «НВП «Гран» (виробництво мила та 

мийних засобів, засобів для чищення та дезинфекції).  

 
 

Класифікація  видів  економічної  діяльності промисловості  Деснянського району: 

 

- виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів                                            

 

30,2 млн. грн. (2,5%) 

- виготовлення виробів з деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна діяльність            

 

394,0 млн. грн. (32,5%) 

- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції                                                                            13,9 млн. грн. (1,2%) 

- машинобудування                                              27,7 млн. грн. (2,3%) 

- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт  

і монтаж машин і устаткування                                       

 

288,2 млн. грн. (23,8%) 

- інші види діяльності, дані про які не 

оприлюднюються з метою забезпечення Закону 

України «Про державну статистику»                                

 

 

 

457,2 млн. грн. (37,7%) 
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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, забезпечує надання 

адміністративної послуги з присвоєння поштових адрес об’єктам житлового призначення, 

виконує в установленому порядку функції замовника робіт з капітального будівництва 

відповідно до розпоряджень Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.  
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Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік КП 

«Ватунськінвестбуд» передбачалось фінансування 14 об’єктів, на 2021 рік – 1 об’єкт 

«Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на просп. Маяковського, 15 С3 у Деснянському 

районі міста Києва під розміщення залу урочистих подій», в зв’язку з передачею функцій 

замовника до Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської районної 

в м. Києві державної адміністрації (розпорядження Деснянської районної в м. Києві державної 

адміністрації від 08.12.2020 «Про делегування функцій замовника будівництва та реконструкції 

об’єктів у Деснянському районі міста Києва» та від 21.01.2021 №20 «Про внесення змін до 

розпорядження Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації від 08 грудня 2020 №658 

«Про делегування функцій замовника будівництва та реконструкції об’єктів у Деснянському 

районі міста Києва»). Відповідно до розподілу асигнувань фінансування об’єкту «Реконструкція 

нежитлових приміщень будівлі на просп. Маяковського, 15 С3 у Деснянському районі міста 

Києва під розміщення залу урочистих подій» передбачено на грудень поточного року. 

№   

 

Найменування  об’єкта  

Затверджена 

Програма на 

2021 рік  

тис. грн.  

Виконано за І 

півріччя 2021 

року 

тис. грн.  

% 

профінансован

ого від 

Програми 2021 

року  
 

ПРОГРАМА ВСЬОГО  2 750,2 0 0 

1  РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 

БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД 

РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ  

2 750,2 0 0 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. 

МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД 

РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ 

 

Період  
Програма на рік,       

тис. грн.  
Виконання, тис. грн.  

Відсотковий 

показник  

І півріччя 2020  48 249,50 4 350,00 9 

І півріччя 2021  2 750,20 0 0 
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Відповідно до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 08.12.2020 року № 658 «Про делегування функцій замовника будівництва 

та реконструкції об’єктів у Деснянському районі міста Києва» замовником робіт визначено 

Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації по наступним об’єктам:  

 

- Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на вулиці 

Миколи Закревського, 101-А у Деснянському районі міста Києва для влаштування 

амбулаторії сімейної медицини. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської 

міської державної адміністрації) від 25.11.2020 № 1859 Деснянська районна в місті Києві 

державна адміністрація визначена замовником робіт по об’єкту: «Реконструкція нежитлових 

приміщень на першому поверсі будівлі на вулиці Миколи Закревського, 101-А у Деснянському 

районі міста Києва для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини».  

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 р. передбачені кошти 

в розмірі 2 217,300 тис.грн.; 

Кошторисна вартість об’єкту - 8 000,000 тис грн. Терміни будівництва – 12.2020-12.2024 

р.р. На сьогоднішній день Управлінням будівництва, архітектури та землекористування 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації визначено проєктну організацію, 

розроблено ПКД, отримано висновок експертизи, укладений договір підряду від 27.04.2021 № 13 

з ТОВ "Експорта" на виконання будівельних робіт та ведуться будівельні роботи на об’єкті. 
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- Будівництво загальноосвітньої школи на 36 класів у 20 мікрорайоні 

житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі міста Києва для 

влаштування амбулаторії сімейної медицини. 

На території 20го мікрорайону заплановано будівництво загальноосвітньої школи на 36 

класів у 20 мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина в Деснянському районі міста 

Києва. Згідно з рішенням Київської міської ради від 30.06.2020 № 241/9320 Деснянській районній 

в місті Києві державній адміністрації надано в постійне користування земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування будівель закладу освіти у 20-му мікрорайоні житлового масиву 

Вигурівщина-Троєщина. 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 р. передбачені кошти 

в розмірі 5 800,0 грн.; 

Кошторисна вартість об’єкту - 150 000,000 тис.грн. Терміни будівництва – 03.2019-

08.2026 р.р.  

На сьогоднішній день, замовником Управління будівництва, будівництва, архітектури та 

землекористування отримані містобудівні умови та обмеження від 04.06.2021 р. № 648 на 

будівництво загальноосвітньої школи на 36 класів та підземного паркінгу, топографічно-

геодезична підоснова М 1:500 та викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000. 
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Обстежена земельна ділянка на наявність зелених насаджень. Визначений переможець тендерної 

процедури проєктну організацію на розробку проєктно-кошторисної документації (стадія 

«Ескізний проект») по об’єкту: «Будівництво загальноосвітньої школи на 36 класів у 20 

мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі».  

 

 
 

 
Реконструкція нежитлової будівлі на вулиці Миколи Закревського, 3 для 

створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері 

соціального захисту громадян у Деснянському районі. 

У Деснянському районі м. Києва на обліку перебуває понад 1 600 дітей з інвалідністю 

різних нозологій. 

На сьогоднішній день у відділенні надання соціальних та реабілітаційних послуг для 

дітей з інвалідністю Територіального центру соціального обслуговування Деснянського району 

міста Києва, за адресою: просп. Маяковського, 10А обслуговуються 84 дитини. 

Передбачається провести реконструкцію існуючої двоповерхової будівлі на вул. Миколи 

Закревського, 3 з надбудовою, для створення центру для надання соціальних та реабілітаційних 

послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі, а саме: денного 

догляду, соціальної адаптації, консультування, медичного супроводу та соціальної, педагогічної, 

психологічної реабілітації, що забезпечить у повному обсязі дітей Деснянського району з 

важкими формами захворювання (дитячий церебральний параліч, розумова відсталість, 

ураження центральної нервової системи з порушенням психіки, синдром Дауна, аутизм) 

соціальними та реабілітаційними послугами. 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 р. передбачені кошти 

в розмірі 35 000,000 тис.грн.; 

Кошторисна вартість об’єкту – 70 000,000 тис.грн. Терміни будівництва – 07.2018-

12.2022 р.р. Виконання станом на 01.08.2021 становить 1251,6 тис. грн. 

Управлінням будівництва, архітектури та землекористування укладено договір на проєктні 

роботи від 27.04.2021 №14 з ТОВ "Європроектбудсервіс". Оголошено тендерну процедуру на 

визначення підрядника виконання будівельних робіт та 28.07.2021 технагляд. 

https://www.dzo.com.ua/tenders/11917963
https://www.dzo.com.ua/tenders/11917963
https://www.dzo.com.ua/tenders/11917963
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- Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 23 на вул. Путивльській, 35 

у Деснянському районі м. Києва. 

На замовлення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації проводяться 

роботи по об’єкту «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 23 на вул. 

Путивльській, 35», блок В.  

Реконструкція та добудова розділені на три черги: 

І черга: будівництво Блоку “А”, де розміщені молодші класи, актовий зал на 250 місць, 

малий спортзал (12х15м), кабінет фізики, їдальня з кухнею – введено в експлуатацію в січні 2007 

року. Кошторисна вартість становить  18 651,839 тис. грн.  

ІІ черга:  реконструкція існуючої будівлі школи блок “Б” - адміністративні кабінети, 

мистецький зал, хореографічний зал, кабінети фізики, біології, іноземної мови, благоустрій 

центрального входу. Введено в експлуатацію в лютому 2019 року.  

ІІІ черга: будівництво навчально-виробничого та спортивного блоку з басейном - блок 

“В” - спортзал, учбові кабінети, майстерні, облаштування ігрових спортмайданчиків, благоустрій 
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території. Рішенням Київської міської ради від 07.06.2005 року № 601/3177 середній 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 23 Деснянського району міста Києва 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 р. передбачені кошти 

в розмірі 40 276,400 тис.грн.; 

Кошторисна вартість об’єкту – 229 206,000 т ис.грн. 

Терміни будівництва – 08.2003-08.2023 р.р.  

На сьогоднішній день Управлінням будівництва, архітектури та землекористування 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації визначено підрядку організацію на 

будівельні роботи та заключений договір з ТОВ "Грін трейдінг".  

 

 
 

 
 

«Будівництво пожежного депо на вул. Миколи Закревського у 3-А мікрорайоні 

комунальної зони, ж/м Вигурівщина-Троєщина»  

 

Основні характеристики об’єкту: 

Пожежне депо розраховане на 6 автомобілів. 

Висота першого поверху – 7 метрів. 

2-й поверх – адміністративна частина. 
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Орієнтовно 3-9 поверхи – службове житло персоналу особового складу. 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 р. передбачені кошти 

в розмірі 3000 000,0 грн. Терміни будівництва – 01.2011-12.2024 р.р. Орієнтовна кошторисна 

вартість об’єкту – 100 000,0 тис. грн. 

На теперішній час на земельній ділянці влаштоване палеве поле. 

Укладено договір на виконання проектних робіт з Проектним інститутом служби безпеки 

України. 

  

Проблемні об’єкти будівництва 

 

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

у приватній власності. 

На земельних ділянках з цільовим призначенням - 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  

об’єктів, збудованих таким чином або які ще будуються,  налічується близько 15 шт. 

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.01.2011 

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

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

дотриманням земельного та містобудівного законодавства. Такі повноваженні покладено на 

Департамент державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва та Департамент 

земельних ресурсів. 

На сьогоднішній день буде відновлена робота робочої групи з обстеження 

будівельних майданчиків, яка діє відповідно до розпорядження Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 23.04.2015 № 250 (із змінами) буде тримати на 

контролі питання виявлення та обстеження об’єктів будівництва, паркувальних 

майданчиків та газозаправних пунктів. У випадку виявлення об’єктів незаконного 

будівництва або розміщених без дозвільних документів, будуть своєчасно проінформовані 

відповідні контролюючі органи.  
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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 14.11.2019 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 03.06.2020 р. 

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

Перлина» та сесією Київської міської ради від 29.11.2018 прийнято рішення № 210/6261 про 

надання  житлово-будівельному  кооперативу в оренду на 5 років земельної ділянки для 

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

умови та обмеження на забудову земельної ділянки  житлом та розпочато розроблення проєктно-

кошторисної документації під житлове будівництво. 
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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 тролейбусного 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". 

 

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 пр. Лісового, вул. Мілютенко, вул.Шолом-Алейхема та вул. 

Братиславської. 

Детальний план промислового району «Троєщина». 

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

Детальний план в межах вулиць Драйзера, Градинська та Бальзака. 

Практично завершено 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. 
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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 райдержадмінестрація 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; 

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

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

дошкільних закладів. 

 

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТУКТУРИ 

Сектор транспортної інфраструктури Управління благоустрою та підприємництва 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації створений для реалізації державної 

політики з питань розвитку транспортної інфраструктури на території Деснянського району. 

Сектор транспортної інфраструктури приймає участь у підготовці пропозицій до 

проєктів програм соціально-економічного розвитку транспортної інфраструктури Деснянського 

району міста Києва. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у галузі 

транспорту у межах Деснянського району міста Києва та вживає заходів до усунення недоліків. 

За останній час за ініціативи Деснянської райдержадміністрації реалізовано та враховано 

в рамках Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-

2023 роки, наступне. 

У межах проєкту «Безпечна дорога до школи» для безпеки пішоходів на вулицях 

Деснянського району були встановлені острівці безпеки 

                        
Крім того, було впроваджено один світлофорних об’єкт: 

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

об’єкт встановлено. 
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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 126 сучасних зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування. 

Встановлено у І півріччі 2021 року 4 зупинкових комплекси. 

                                                                                   

 
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. 

Відповідна робота проводиться спеціалістами Управління благоустрою та 

підприємництва Деснянської райдержадмінстрації. 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) на прибирання яких, відповідно, відсутнє цільове бюджетне фінансування. 

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. 

Спеціалістами Управління благоустрою та підприємництва було підготовлено та 

надіслано листи до КП «Інформатика» щодо  можливості встановлення камер відео нагляду в 

місцях виникнення стихійних сміттєзвалищ відповідно до наданого переліку. 

Разом з тим, прибирання місць періодичного утворення стихійних навалів сміття 

проводиться не рідше одного разу на півроку під контролем спеціалістів Управління благоустрою 

та підприємництва Деснянської РДА без відповідного цільового фінансування на виконання 

зазначених робіт, із залученням соціально-відповідальної активної громадськості. Так, за період 

з 01.01.2021 по 30.06.2021 було ліквідовано стихійні навали сміття за наступними локаціями: 

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

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

- 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. Пухівська (навпроти ТЕЦ-6); 

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



30 

 

 

- ліс (поблизу міста Бровари); 

-  дорога з бетонних плит (ммпз Троєщина);  

-  просп. Маяковського, 75/2; 

-  вул. Миропільська, 8; 

-  вул. Пожарського (мппз). 
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Ліквідації несанкціонованої стихійної торгівлі 

Питання несанкціонованої торгівлі на вулицях як району так і міста є  

одним з найактуальніших  питань розвитку міста Києва. 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 здійснювалися обстеження району, вживалися заходи, в 

межах компетенції, щодо припинення несанкціонованої торгівлі, а саме: попередження, 

проведення роз’яснювальної роботи з порушниками щодо можливості здійснення ними 

торговельної діяльності на пільгових умовах та на законних підставах на території ринків 

Деснянського району, складання адміністративних протоколів представниками Управління 

благоустрою та підприємництва 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. За І півріччя 2021 року було 

проведено 117 виїзних обстежень території Деснянського району на предмет ліквідації місць 

несанкціонованої торгівлі. 

 
 

Прибирання використаних автомобільних шин 

Станом на теперішній час комунальними підприємствами та обслуговуючи 

організаціями Деснянського району міста Києва проводиться робота з очистки території району 

від сторонніх габаритних предметів, зокрема: від автомобільних шин, частин бордюрного 

каменю, уламків залізобетонних урн та інших конструкцій, які використовуються як елементи 

огорожі, засоби обмеження руху автотранспорту, частини квітників, арт об’єкти тощо, з метою 

недопущення у подальшому використання їх у міському благоустрою. 

Відповідно до інформації КП «ШЕУ» Деснянського району, у 2020 році утилізація шин 

була проведена ТОВ «Бориспільський завод гумовотехнічних виробів» відповідно до укладеного 

договору на послуги з утилізації відпрацьованих шин від 27.01.2020, загальною кількість 14 т на 

суму 5636 грн за кошти підприємства. 

У 2021 році договір на послуги з утилізації гумовотехнічних виробів заключений з ТОВ 

«Бориспільський завод гумовотехнічних виробів» (від 19.01.2021 № 13-01/21П), станом на 

теперішній час вивезено 5,65 т на суму 2825 грн за кошти підприємства. 

За інформацією КП «УЗН» Деснянського району міста Києва, вивезені шини з 

балансових територій підприємства перевезені на територію виробничої бази в кількості 1000 шт. 

для подальшої утилізації відповідно до договору про утилізацію знешкодження відходів від 

26.05.2021 № 1 з  ТОВ «Ніка-Скай». 

За інформацією Управління освіти Деснянської райдержадміністрації, станом на 

теперішній час з територій закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів 

вивезено на відповідну утилізацію 7648 шин. 

По закладам загальної середньої освіти вивезено на відповідну утилізацію всі 1372 шини. 
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Відповідно до інформації КП «Керуюча компанія» Деснянського району від 11.08.2021 

№ 46-2939, підприємством згідно до договору укладеного з ТОВ «ЮРЛИЦО» з прибудинкових 

територій ЖЕД 301-319 вивезено 1428 шт. використаних автопокришок.  

Працівниками Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації з головами правління ЖБК та ОСББ проведена 

роз’яснювальним робота щодо видалення з прибудинкової території автомобільних шин, їх 

вивезення та утилізації відповідно до укладених договорів. 

Договори з вивозу побутового сміття, великогабаритного сміття та утилізацію 

автопокришок з організаціями перевізниками голови правління ЖБК та ОСББ заключають 

самостійно. 

Загальна кількість вивезених шин з територій ЖБК та ОСББ - 9342 (од). 

Крім того, наразі спеціалістами Управління благоустрою та підприємництва Деснянської 

райдержадміністрації з залученням соціально-відповідального бізнес середовища проведено 

роботи з вивезення покинутих автопокришок, в кількості близько 43000 шт., для подальшої їх 

утилізації на підприємствах, з якими укладені договори. 

 

 

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 І півріччя 2021 року працівниками підприємства здійснено низку заходів щодо 

догляду за зеленими насадженнями району на площі 1144,79  га, з них:  

- парки  – 514,9 га,    

- сквери  – 22,16  га,   

- бульвари – 3,2 га,    

- урочища 484,2 га, 

- вуличнi насадження  – 100,9  га,   

- газони – 341,6 га, 

Загалом на балансі та обслуговуванні підприємства перебуває 24119 шт. дерев, 76430 

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. 

Протягом І півріччя 2021 року працівниками КП УЗН Деснянського району в рамках 

виробничої програми було висаджено: 

- 325 шт. дерев,  

- 710 шт. кущів,  

- 1156 тис. шт. квітів.  

У поточному році підприємством облаштовано 4,17 га газонів,  що на 55% відсотків 

більше, ніж у минулому році.  

Також у І півріччі 2021 року було завершено будівництво парку з водними об’єктами 

вздовж просп. Р. Шухевича.  

У цій частині парку прокладено 3290 кв. м. прогулянкових доріжок з ФЕМ, 410 кв. м. – 

з піщаника, а також 1729 кв. м. велодоріжок. Встановлено нові лави й урни. Для освітлення 

території встановлено 68 опор з LED-світильниками. Збудовано альтанку у кримськотатарському 

стилі висотою 7 м. 

Разом з тим у другому півріччі 2021 року заплановано будівництво нових об’єктів 

зеленого господарства, а саме: 

- Капітальний ремонт ІІ черги скверу ім. В’ячеслава Веремія («Липова алея»), який 

розташований між просп. В. Маяковського, будинок № 15 та вул. Оноре де Бальзака, будинок 14; 

- Капітальний ремонт скверу біля кінотеатру «Кіото». 
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Окрім збільшення кількості зелених насаджень у районі, підприємством постійно 

здійснюється догляд за ними.  

Варто зазначити, що Деснянський район – один з наймолодших у Києві. Якщо у 

центральній частині  міста зелені насадження мають на своєму віку не один десяток, а може й 

сотню років, то тут вони в більшості своїй зовсім молоді, тож потребують ретельного догляду, 

адже створюються на намивних пісках. Відповідно технологія озеленення й догляду за 

рослинами має свою специфіку. 

 З метою забезпечення правильного росту та розвитку зелених насаджень, підприємство 

проводить такі роботи : 

 

№ 
Вид робіт 

Одиниця 

виміру 

2020 рік І півріччя 2021 рік І півріччя 

1 
Формовочна та санітарна 

обрізка дерев  
шт. 4169 4514 

2 
Формовочна та санітарна 

обрізка кущів 
шт. 13878 19025 

3 Видалення омели з крон дерев шт. 141 220 

 

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

Загалом необхідне забезпечення рослин вологою  проводиться за допомогою спеціалізованої 

техніки, так і шляхом використання системи стаціонарного та автоматичного поливу.  

Також, фахівці КП УЗН Деснянського району постійно здійснюють догляд за газонами 

на балансових територіях підприємства шляхом скошування трави. У поточному році роботи зі 

скошування травостою проведено на території 371,43 га. 
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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 2021 році  наші фахівці продовжують роботи з відновлення об’єктів благоустрою.  

Протягом І півріччя поточного року: 

- відремонтовано 40 дитячих та 17 спортивних майданчика , за 2020 рік – цей 

показник становить всього 5 спортивних майданчиків; 

- відремонтовано 197 існуючих лав, тоді як у 2020 році – 137 лав. 

 

 

 
 

З метою забезпечення благоустрою району та збереження навколишнього середовища, з 

балансових територій КП УЗН Деснянського району зібрано близько1000 шт. використаних 

автомобільних покришок та вивезено їх на утилізацію відповідно до Договору №1 про надання 
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послуг із збирання оброблення та видалення відходів від 26.05.2021 р., укладеним з ТОВ «НІКА-

СКАЙ». 

Разом з тим підприємство постійно вживає заходів щодо облаштування зелених зон, їх 

утримання та збереження від пошкоджень.  

Для запобігання заїзду та паркування транспортних засобів на газонах, працівниками КП 

УЗН Деснянського району протягом І півріччя поточного року  встановлено 599 шт. перепон для 

заїзду автотранспорту на зелену зону, тоді як за аналогічний період 2020 року таких перепон було 

встановлено – 222 шт.  

Окрім щоденного прибирання випадкового сміття на балансових територіях 

підприємства, працівниками КП УЗН Деснянського району постійно проводяться роботи з 

ліквідації стихійних сміттєзвалищ. 

 Так, у 2021 році з метою збереження належного санітарного стану району, 

підприємством встановлено 5 нових контейнерів для сміття, 6 нових урн та ліквідовано 24 

стихійних сміттєзвалища. 

 На сьогоднішній день підприємство продовжує виконувати роботи з озеленення та 

благоустрою району в рамках затвердженої виробничої програми на 2021 рік.  

 

РЕМОНТ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД 

На балансовому утриманні КП ШЕУ Деснянського району знаходиться 1033 шт. 

оглядових колодязів та 1490 шт. зливоприймачів. За перше півріччя 2021 р. було очищено 

оглядових колодязів – 508 од., зливоприймачів – 748 од., що на 52 од. оглядових колодязів та 131 

од. зливоприймачів менше у порівнянні з І півріччям 2020 року. 

Відремонтовано 97 од. зливоприймачів та 43 од. оглядових колодязів у    І-му півріччі 

2021 року, що на 3 од. зливоприймачів  та на 11 од. оглядових колодязів більше ніж у І-му півріччі 

2020 року. 

За І півріччя 2021 року на балансовій вулично-шляховій мережі КП ШЕУ Деснянського 

району виконано: 

- поточним (дрібним) ремонтом 12681,4 м2 що на 5579,4 м2 більше у порівнянні з І-м 

півріччям 2020 року, 

- поточним (дрібним) ремонтом струменево-ін'єкційним методом («Магнум») – 4500 м2, 

що на 2500 м2 більше ніж у І-му півріччі 2020 року, 

- Заливку тріщин («Крафко») – 9862 п.м., у І-му півріччі 2020 року заливка тріщин не 

виконувалась, 

- облаштовано наземних пішохідних переходів заниженими бортовими каменями з 

використанням тактильної плитки (безбар'єрне середовище) – 11 од., що на 3 од. менше у 

порівнянні з І-м півріччям 2020 року, 

- влаштовано антипаркувальних стовпчиків – 107 од., що на 3 од. менше у порівнянні з 

І-м півріччям 2020 року, 

- Влаштовано острівців безпеки – 1 од. 

- встановлено велосипедних парковок – 10 од., у І-му півріччі 2020 року встановлення 

велосипедних парковок не виконувалось. 
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СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Житловий фонд Деснянського району: 

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

- 156 – житлових будинків ЖБК; 

- 50 – житлових будинків ОСББ на самообслуговуванні; 

- 2 – відомчих житлових будинка;  

- 30 – інвестиційних будинки; 

- 8 гуртожитків;  

- 2 житлових будинки управителів 

Всього: 778 житлових будинків. 

 

Виконання капітального ремонту житлового фонду у 

І півріччя 2020 – І півріччя 2021 року 

 

Вид робіт 2020 тис.грн. 2021 тис.грн. 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МIЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДIВ ТА 

ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРIЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 

9 911,2 21 061,2 

ЗАМIНА ВIКОН 13 568,4 
 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛIТИН  17 519,0 
 

ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ 660,6 42,8 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛIФТIВ 7 654,4 
 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, 

КАНАЛIЗАЦIЯ) 

3 279,2 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП 395,1 
 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЕЛЬ  4 851,0 
 

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДIВ  20 356,3 
 

ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ 
 

17,1 

ВСЬОГО ТИС. ГРН: 78 195,2 21 121,1 
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Підготовка до опалювального періоду 2021-2022 року 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 24.06.2021 № 1449 «Про підготовку міського господарства до 

осінньо-зимового періоду 2021/2022 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 2021/2022 року підготовлено розпорядження Деснянської районної в м. Києві 

державної адміністрації «Про підготовку районного господарства до осінньо-зимового періоду 

2021/2022 років». 

Вказаним розпорядженням затверджено заходи щодо підготовки районного 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 років та склад оперативного 

районного штабу для здійснення постійного контролю за підготовкою підприємств, установ і 

організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 років та координації робіт з електро-, 

тепло-, водо-, газопостачальними організаціями під час проходження опалювального сезону. 

Станом на сьогодгі житловими організаціями було підготовлено до опалювального 

періоду з видачею паспортів готовності 625 житлових будинків із запланованих 778 (80,33%), з 

них підготовлено: 

 426 житлових будинків комунальної власності із запланованих 530 (80,38%); 

 126 житлових будинки ЖБК із запланованих 156  (80,77%); 

 40 житлових будинки ОСББ із запланованих 50 (80%); 

 6 відомчих гуртожитків із запланованих 8 (75%); 

 25 інвестиційних житлових будинки із запланованих 30 (83,33%); 

1 відомчий житловий будинок із запланованих 2 (50%); 

1 житловий будинок управителів із запланованих 2 (50%). 

 

За І півріччя 2021 року в багатоквартирних будинках Деснянського району м. Києва КП 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» було 

виконано ремонтні роботи поточного характеру силами підрядних організацій на загальну суму 

20 391,52 тис. грн, а саме:  

- ремонт покрівлі в 163 будинках загальний обсяг виконаних робіт 17 393,39 м.кв. на 

суму 4 468,92 тис. грн. (за І півріччя 2020 року загальний обсяг виконаних робіт 12 459 м.кв.  на 

суму 3 243,37 тис. грн.); 
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- ремонт фасадів в 16 будинках, загальний обсяг виконаних робіт 412,70 м.кв на суму 

238,02 тис. грн. (за І півріччя 2020 року загальний обсяг виконаних робіт 1 165,05 м.кв на суму 

592,08 тис. грн.); 

- ремонт вхідних груп в 13 будинках, загальний обсяг виконаних робіт  443 м.кв на суму 

214,76 тис. грн. (за І півріччя 2020 року загальний обсяг виконаних робіт 1 083,62 м.кв. на суму 

237,64 тис.грн.); 

 
- ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації, водопостачання, теплопостачання в 

142 будинках на суму 5 270,32 тис. грн. (за І півріччя 2020 на суму 4 299,60 тис. грн.);  
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- ремонт електричних мереж та обладнання (в т.ч. щитових) виконано в 62 будинках на 

суму 1 567,60 тис. грн. (за І півріччя 2020 року виконано робіт в 11 будинках на суму 

745,40 тис.грн.); 

 
- герметизація швів стінових панелей в 132 будинках, загальний обсяг виконаних робіт 

13 671,20 м.пог. на суму 1 947,62 тис. грн. (за І півріччя 2020 року обсяг виконаних робіт 8 777,50 

м.пог. на суму 1 133,21 тис. грн.); 

- ремонт сходових клітин в 63 будинках, загальний обсяг виконаних робіт 19 815,03 м.кв. 

на суму 3 782,78 тис. грн. (за І півріччя 2020 року загальний обсяг виконаних робіт 20 467 м.кв. 

на суму 3 141,26 тис. грн.);  
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- ремонт об’єктів благоустрою: чищення зливостоків, ремонт колодязів, відновлення 

люків розташованих на прибудинкових територіях в 209 будинках на суму 2 087,50 тис.грн.; 

- ремонт аварійних балконів в 2 будинках на суму 49,20 тис.грн.; 

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

приміщеннях, в сміттєкамерах, в електрощитових, в машинних приміщеннях, в РУ) в 50 будинках 

загальний обсяг виконаних робіт 121 шт. на суму 764,80 тис.грн. (за І півріччя 2020 року, в 

кількості 65 штук на суму 400,43 тис.грн.). 

 

 

 

 

Виконання ремонтних робіт поточного характеру  
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Ліфтове господарство 

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

півріччя 2021 року за кошти підприємства було відновлено роботу 153 ліфтів на загальну суму 

1 304,75 тис. грн. (за І півріччя 2020 року сума складала 1 007,52 тис. грн). 

 
 

Енергозбереження 

Підприємство продовжує впроваджувати в дію "Програму енергозбереження" шляхом 

встановлення світлодіодних освітлювальних приладів в місцях загального користування 

житлових будинків. 

Так, за І півріччя 2021 року встановлено 3 743 світлодіодних світильників у 21 

житловому будинку.  

Як зазначалося вище, підприємство обслуговує 530 житлових будинків, загальною 

площею прибудинкових територій – 4 038,59 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 474 робітника з комплексного прибирання та утримання 

будинків з прилеглими територіями, хоча згідно штатного розкладу повинно бути 

796,5  робітників, не вистачає 322,5 особи, що становить 40,5 % від норми. 

 

 

 

 

 

1 007,52  тис.грн.

1 304,75 тис.грн. 

І півріччя 2020 року І півріччя 2021 року
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Укомплектованість працівників КП «Керуюча компанія» 

 
Назва  Штатна 

чисельніс, 

од  

Фактична 
чисельніст, 

од 

Відсоток 
укомплекто 

ваності, % 

Штатна 
чисельніст, 

од 

Фактична 
чисельність, 

од 

Відсоток 
укомплектован

ості, % 

І півріччя 2020 року І півріччя 2021 року 

Всього 1357,5 935 69 1344 887 66 

РКПТ 822 511 62 796,5 474 59 

АУП 197 172 87 202,0 166 82 

Робітники 

ремонтних 

дільниць 

327 243 74 334 240  

72 

Прибиральники 

службових 

приміщень 

11,5 9 78 11,5 7 61 

 

 
 

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 2021 року 

навантажено великогабаритного сміття в обсязі 27 857,25 куб. м. (за І півріччя 2020 року вивезено 

великогабаритного сміття в обсязі 28 098 куб. м.). 
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Працівниками ЖЕД 301–319 приділяється велика увага санітарно - технічному стану 

дитячих майданчиків. Щороку проводиться ремонт та фарбування елементів дитячих 

майданчиків. За І півріччя 2021 року було відремонтовано та пофарбовано – 353 майданчика (І 

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

року було завезено 850 тон піску на дитячі майданчики (І півріччя 2020 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 2021 року завезено – 550 

тон рослинного ґрунту (І півріччя 2020 року – 500 тон). 

 

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) 

2021 

(станом на 01.07.2021) 

Всього громадян, із них: 6139 6106 

позачерговиків 828 826 

першочерговиків 2375 2365 

в загальній черзі 2936 2915 
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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) 

2021 

(станом на 
01.07.2021) 

- діти-сироти,  діти, позбавлені батьківського піклування 2 3 

- постраждалі в зв’язку з аварією на ЧАЕС, 2 кат. - 1 

- учасники бойових дій, інтернаціоналісти - 2 

- особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники АТО - 1 

 - особа з інвалідністю, учасник Революції Гідності  1 - 

- на загальних підставах 1 - 

Всього:  4 7 

 

Також в зазначений період було знято з квартирного обліку в зв’язку з отриманням 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення  наступну кількість родин 

пільгових категорій громадян: 

 2020 2021 

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

(Постанова КМУ від 19.10.2016 № 719) 

3 2 

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

 (Постанова КМУ від 28.03.2018  № 214) 

1 2 

- особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

(Постанова КМУ від 15.11.2017 № 877) 

- 2 

Всього: 4 6 

 

3. Підприємствами, установами та організаціями Деснянського району, працівники яких 

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

службових  квартир:  

 2020 

(станом на 01.07.2020) 

2021 

(станом на 01.07.2021) 

Всього квартир 5 8 

 

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) 

2021 

(станом на 01.07.2021) 

Всього ордерів 8 11 
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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) 

2021 

(станом на 01.07.2021) 

Зарахування на квартирний облік  76 77 

Внесення змін до справи квартирного обліку 65 67 

Знято з квартирного обліку 64 48 

Поновлено на квартирному обліку 1 3 

Всього: 206 195 

 

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

 2020 

(станом на 01.07.2020) 

2021 

(станом на 01.07.2021) 

Видано довідок про перебування/ не перебування на 

квартирному обліку 

427 400 

Надійшло звернень від громадян з квартирних питань  163 209 

Надійшло листів підприємств,  установ та організацій з 

житлових питань  

458 411 

Надано відповідей на інформаційні запити  72 34 

Підготовлено та проведено засідань районної 

громадської комісії з житлових питань  

9 9 

Підготовлено та проведено засідань наглядової ради 1 1 

Підготовлено (зареєстровано) розпоряджень 46 47 

Всього: 1176 1111 

  

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.  
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2

31,67

тис.кв.м

(52,57%)

В оренді: 

28,58 

тис.кв.м

(47,44%)

КП «Керуюча компанія з обслуговування

житлового фонду 

Деснянського району м. Києва»  

На балансі: 60,25 тис. кв.м

45,07 

тис.кв.м

(70,22%)

В оренді: 

19,12 

тис.кв.м

(29,79%)

Сфера охорони здоров’я

на балансі: 64,19 тис.кв.м

549,80

тис.кв.м

(93,75%)

В оренді: 

36,7 тис. 

кв.м

(6,26%)

Управління освіти 

(в т.ч. ЗНЗ, ДНЗ) 

на балансі: 586,50 тис.кв.м

Нежитлові приміщення в розрізі по балансоутримувачах, 

тис. кв. м

6,63 тис.кв.м

(63,63%)

В оренді: 

3,790 

тис.кв.м

(36,38%)

КП «Ватутінськінвестбуд», 

на балансі: 10,42 тис. кв.м

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

Деснянського району м. Києва» перебуває 60,25 тис. кв. м, в т.ч. 28,58 тис. кв.м здається в 

орендне користування, що складає 47,44 % від загальної площі, що перебуває на балансі 

підприємства;  

 на балансі КП «Ватутінськінвестбуд» перебуває 10,42 тис. кв.м, в т.ч. 3,79 тис.кв.м 

здається в орендне користування, що складає 36,38 % 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 

64,19 тис. кв.м, в т.ч. 21,12 тис. кв.м здається в орендне користування, що складає 29,79 % 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. 36,70 тис. кв.м здається в орендне користування.  
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3

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

за І півріччя 2021  в порівнянні з І півріччям 2020 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 2021 28,58 3,79 19,12 36,7

28,55 

тис.кв.м

5,39 

тис.кв.м

21,89 

тис.кв.м

35,3 

тис.кв.м

28,58 

тис.кв.м

3,79 

тис.кв.м

19,12 

тис.кв.м

36,7

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

балансоутримувачах за  І півріччя 2021 в порівнянні  з І півріччям 2020 рр. (тис. кв. м) 

 

 У КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району 

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

приміщень у І півріччі 2021 року в орендному користуванні перебуває 28,58 тис. кв.м. 

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

передано 5,39 тис.кв.м нежитлових приміщень у І півріччі 2021 року в орендному користуванні 

перебуває 3,79 тис. кв.м.  

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

у І півріччі 2020 року було передано 21,89 тис. кв.м нежитлових приміщень у І півріччі 2021 року 

в орендному користуванні перебуває 19,12  тис. кв.м. 

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

І півріччі 2020 року було передано 35,3 тис. кв. м нежитлових приміщень  у І півріччі 2021 року 

в орендному користуванні перебуває 36,7 тис. кв.м. 
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Договори оренди в розрізі по балансоутримувачах

за  І півріччя 2021 в порівнянні з І півріччям 2020 рр. 

КП "Керуюча 

компанія"

КП "Ватутінськ-

інвестбуд"

Сфера охорони 

здоров`я
Заклади освіти

І півріччя 2020 286 38 80 141

І півріччя 2021 268 24 65 148
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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 за  І  півріччя 2021 року в порівнянні 

з І півріччям 2020 року: 

 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 2020 року  268 договорів. 

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

І півріччі 2021 року  24 договори.  

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

80 договорів оренди  у І півріччі 2021 року налічується 65 договорів. 

 В Управлінні освіти Деснянської РДА (в т.ч. ДНЗ, ЗНЗ) у І півріччі 2021 року 

збільшилась кількість договорів оренди до 148, тоді як у цьому періоді 2020 року було 

141 договір. 
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НАДХОДЖЕННЯ  ВІД  ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВИХ  ПРИМІЩЕНЬ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ 

ПОРІВНЯНО З І ПІВРІЧЧЯМ 2020 РОКУ  (ТИС. ГРН.)  ПО БАЛАНСОУТРИМУВАЧАМ
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Управління  освіти 

(в т.ч. ДНЗ, ЗНЗ)

Заклади сфери 

охорони здоров`я

Управління  

культури, туризму 

І півріччя 2020 року І півріччя 2021 року

Рішенням Київської міської ради від 30.07.2020 № 253/9332 «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»

 

Надходження від оренди нежитлових приміщень майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва за І півріччя 2021 року зменшились у порівнянні з І півріччям 

2020 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 зі  змінами та доповненнями 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 30.07.2020 № 253/9332 «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», 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. 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

Мережа закладів освіти району 

Мережа закладів освіти Деснянського району - це 143 заклади освіти комунальної та 

приватної форми власності, 51 847 вихованців та учнів. Освітній процес забезпечують 7 846 

працівників. 

Станом на 22.06.2021 до 1-х класів ЗЗСО зараховано 3 823 учні.  Орієнтовна кількість 

вільних місць – 444.  
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Дошкільна освіта 

Загальна черга в системі електронного запису до закладів дошкільної освіти 

Деснянського району становила 306 дітей. При цьому, в закладах дошкільної освіти 

налічувалося 1248 вільних місць різних вікових категорій. 

 
 

 

Відкриття нового ЗДО № 327 

01.06.2021 відбулося відкриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок)  

№ 327. 

Садочок розрахований на 14 груп/260 місць. 

Пріоритетними напрямами освітнього процесу ДНЗ є музично-естетичний та 

фізкультурно-оздоровчий. 

Повністю укомплектований сучасними меблями, побутовою технікою, посудом, м’яким 

інвентарем, чудовими сучасними іграшками. Заклад активно приймає дітей.  

Станом на 30.08.2021 року на сторінці закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 327 в 

системі електронного запису дітей створено 14 груп на 2021-2022 навчальний рік та відкрито 225 

вільних місць. Наразі зараховано 224 дітей. 

Станом на 31.08.2021 року в електронній черзі закладу знаходиться 58 дітей різних 

вікових категорій 
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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: 

 10 спеціальних ЗДО (груп), для дітей з вадами мовлення, в яких виховується 823 

дітей, 

 1 – для дітей з вадами зору – 149 дітей,  

 1 – для дітей розумово відсталих та затримкою психічного розвитку -  

73 дитини,  

 для дітей з ранніми проявами тубінфекції - 89 дітей, 

 3 санаторних ЗДО  для дітей із шлунково-кишковими захворюваннями - 370 дітей,  

 1 санаторний для часто хворіючих дітей - 113 дітей, 

 1 для дітей з психоневрологічними захворюваннями - 29 дітей. 

 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 21 дитина з синдромом Дауна. 

Загальна середня освіта 

У 2021 році:  

 3094 учні 9-х класів закладів загальної середньої освіти отримали свідоцтво про 

здобуття базової загальної середньої освіти, з них 266 – з відзнакою; 

 2078 випускників 11-х класів отримали свідоцтво про здобуття повної загальної 

середньої освіти, з них 129 -  нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення в навчанні» 

та 53 - срібною медаллю «За досягнення у навчанні».  
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З кожним роком у районі зростає контингент дітей з особливими освітніми потребами. 

Так, у 2020-2021 навчальному році функціонують:   

 спеціальний навчально-виховний комплекс «Мрія», в якому навчається  83 учні з 

порушенням опорно-рухового апарату; 

 в 26-ти  закладах загальної середньої освіти  в 88 інклюзивних класах навчаються  

157 дітей  з особливими освітніми потребами; 

 в 5-ти закладах загальної середньої освіти у 33  спеціальних класах навчаються 338 

учнів. 

Нині у районі функціонує інклюзивно-ресурсний центр № 3, який спільно з шкільною 

командою психолого-педагогічного супроводу створює програму індивідуальної навчальної 

траєкторії для кожної дитини з особливими освітніми потребами. 

Організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти за результатами 

конкурсного відбору на договірних засадах у І півріччі 2021 року здійснювали КП «Зеніт» у 45-

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

В закладах загальної середньої освіти району запроваджено нові форми організації 

харчування «Мультипрофільне харчування» та «Дабл-меню», які поєднують класичну форму 

шкільного сніданку з оновленим більш сучасним меню, що дає можливість дітям спробувати 

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

Станом на 01.07.2021 безкоштовним харчуванням з одноразовим режимом 

забезпечувалися: 

- 15 847 учнів 1-4 класів; 

- 1 941 учнів 5-11 класів пільгових категорій.     
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Результативність освітнього процесу 

Створення умов для розвитку здібностей і талантів здобувачів освіти та підтримки 

освітянських ініціатив – залишається пріоритетним завданням розбудови освітнього середовища 

Деснянського району.  

За активну участь у інтелектуальних змаганнях та високі досягнення у навчальній 

діяльності  у 2021 році подано кандидатури на стипендії Київської міської ради - 15 учнів закладів 

загальної середньої освіти району.  

Так, у  2021 році на   ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН призові 

місця посіли  25 учнів  району, переможцямиІ ІІ етапу оголошено – 2 учнів району (ЗЗСО №283). 

За результатами ЗНО – 2021 випускники закладів загальної середньої освіти району 

показали високий та достатній рівень знань: 

- з української мови – 42 %; 

- з математики – 35,6 %; 

- з історії України – 39,8 %. 

З усіх зазначених предметів лідирують заклади освіти: Києво-Могилянський колегіум та 

гімназія «Троєщина». 

200 балів на ЗНО набрали 4 випускники Києво-Могилянського колегіуму та гімназії 

«Троєщина». 

У І півріччі продовжується стрімка діджиталізація та цифровізація освітнього процесу 

закладів загальної середньої освіти: 

- обрано електронні платформи для дистанційного навчання  

(Хюман, Атомс, Єдина школа); 

- запроваджено електронні журнали  у 1-4 класах. 

Випробуванням фахової майстерності, яке запалює яскраві особистості в освіті, є 

конкурс «Учитель року», який  у 2020-2021 навчальному  році проводився за  номінаціями 

«Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література»  

У районному турі  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021» змагалися 21  

найкращий вчитель із 13 закладів освіти району. 

В номінації «Керівник закладу освіти» перемогу здобула Ніколаєва О.В.(ЗЗСО №282), в 

номінації «Математика» переміг Желізняк М.П. (ЗЗСО №202), в номінації «Трудове навчання»  
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перше місце виборола Шульга Т.І. (ЗЗСО №313), в номінації «Українська мова та література» 

здобув перемогу Рульов В.А. (ЗЗСО №251). 

Желізняк М.П. (ЗЗСО №202) виборов ІІ місце у міському етапі конкурсу «Учитель року-

2021» у номінації «Математика». 

За наслідками атестації 2021 року присвоєні педагогічні звання: “учитель-методист” – 24 

вчителям,    “вихователь-методист” – 9   вихователям, “старший вчитель” – 60 вчителям,   

“старший вихователь” – 10 вихователям; присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої 

категорії” - 131 педагогічному працівнику. 

На  кінець 2020-2021 н. року 1730 педагогічних працівників  мають кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії», 803  вчителі мають педагогічне звання «старший 

учитель» та 352 - «вчитель – методист».   

У 2020-2021 н. р.  заклади освіти брали участь у 23-х інноваційних проектах, з них: 11 - 

мають статус Всеукраїнського рівня та 12 – регіонального рівня.  

У І півріччі 2021 року здійснено організаційно-правові заходи щодо запровадження 

нових проектів: 

- «Розвиток дослідницького мислення учнів в умовах STEAM навчання на уроках 

інформатики» - ЗЗСО№№ 23, 313; 

- «Розбудова інформаційно-освітнього середовища закладу загальної середньої 

освіти на основі використання системи управління дистанційним навчанням» - ЗЗСО №№ 218, 

276, В(З)Ш№18, Економіко-правовий ліцей; 

- «Створення мистецького середовища у закладі загальної середньої освіти» - ЗЗСО 

№23; 

- «Розроблення проекції інформаційно-комунікаційного простору закладу загальної 

середньої освіти на основі моделі буілінгвального навчання через мистецьку освітню галузь 

(інтегрований курс «Мистецтво») у початковій школі». 

У першому півріччі 2021 року розгорнуто широку інформаційну кампанію щодо  

навчання учнів за дистанційною формою. 

З 2021-2022 навчального року  запрацюють  3 осередки дистанційного навчання, які 

надаватимуть дистанційну освіту (як окрему форму навчання) на трьох рівнях (ЗЗСО №322 (1-4 

класи), 250 – 5-9 класи, ВЗШ №18 - 10-11 класи). 

 

Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти  

«Нова українська школа» 

 

Четвертий рік поспіль у Деснянському районі здійснюються заходи для 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 

2021 році передбачено видатки для 47 закладів загальної середньої освіти в загальній сумі   13 

454,3 тис. грн. (у тому числі прогнозуємо отримання субвенції з державного бюджету з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» у сумі 6 397,8 тис. грн.). 

У рамках реалізації концепції НУШ в закладах загальної середньої освіти Деснянського 

району здійснено ремонти 432 класні кімнати: 

148 класів у 2018 році; 

146 класів у 2019 році; 

138 класів у 2020 році. 

Цього року у закладах загальної середньої освіти Деснянського району відремонтовано 

137 класів НУШ. 

В рамках підготовки до нового 2021-2022 навчального року 137 перших класів НУШ 

забезпечені одномісними партами в кількості 3339 шт. 
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Придбання іншого обладнання для закладів освіти 

Придбано пральні машини для 71 закладу дошкільної освіти та для 6 навчально-

виховних комплексів на суму 2 935,0 тис. грн. грн. 

 

Інформація щодо виконання робіт  

з капітального ремонту за І півріччя 2021 р. 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

2019
2020

2021

53.5621

88.9545

58.6377Ты
ся
чи



57 

 

 

 
Станом на 01.07.2021 в межах видатків, передбачених Адресним переліком об’єктів для 

виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2021 рік, 

затвердженого розпорядженням  Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 

23.02.2021 № 91(зі змінами), по галузі «Освіта» освоєно кошти спеціального фонду бюджету 

(бюджету розвитку) в сумі 6 836,1 тис. грн, а саме: 

По галузі «Освіта» кошти передбачено на: 

- капітальний ремонт місць загального користування в 12-ти закладах дошкільної 

освіти (ЗДО №№ 15, 27, 34, 50, 102, 111, 202, 421, 459, 746, 752, 767) та 2-х закладах загальної 

середньої освіти (ЗЗСО № 278, СНВК «Вікторія») на загальну суму 6 500,0 тис. грн. В 4-х ЗДО 

(№№ 15, 34, 102, 111) роботи завершуються. В 8-ми ЗДО (№№ 27, 50, 202, 421, 459, 746, 752, 767)  

та в ЗЗСО № 278 роботи тривають. В СНВК «Вікторія» припинено дію договору з підрядною 

організацією і оголошено нову закупівлю. Станом на 25.06.2021 освоєно 

1 248,8 тис. грн.  
- капітальний ремонт (відновлення груп) в 1-му закладі дошкільної освіти (ЗДО № 

758) на суму 2 305,1 тис. грн. Роботи тривають.  

- капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в ЗДО № 782 на суму 

7 600,0 тис. грн. Станом на 25.06.2021 підрядна організація отримує дозвіл на виконання робіт з 

відновлення роботи закладу. Роботи заплановано розпочати у липні місяці. 

- капітальний ремонт покрівель в 1-му закладі дошкільної освіти (ЗДО №509), та 7-

ми закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 192, 276, 282, 283, 293, 313, гімназії 

«Троєщина») на загальну суму 4 871,5 тис. грн.  В  гімназії «Троєщина» роботи тривають. У всіх 

інших закладах роботи завершено. Станом на 25.06.2021 освоєно 3 811,3 тис. грн. (з них на 

реєстрації в казначействі 87,9 тис. грн.). 

- капітальний ремонт харчоблоків у 6-ти закладах дошкільної освіти    (ЗДО №№ 91, 

111, 519, 569, 776, 812) та 5-ти закладах загальної середньої освіти   (ЗЗСО №№ 213, 238, 292, 

308, СНВК «Усмішка») на загальну суму 21 395,3 тис. грн.  Для виконання робіт в СНВК 

«Усмішка» та ЗЗСО № 213 укладаються договори з підрядними організаціями. У всіх інших 

закладах роботи тривають. Станом на 25.06.2021 освоєно 48,2 тис. грн. 
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- капітальний ремонт (заміна вікон) у 2-х закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО 

№№ 277, 293) на суму 1 000,0 тис. грн.  В обох закладах роботи завершуються. Станом на 

25.06.2021 освоєно 457,2 тис. грн. 

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

середньої освіти (ЗЗСО №№ 312, 307 (проектні роботи)) на загальну суму 

2 200,0 тис. грн. В обох закладах роботи тривають. 

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

(ЗЗСО № 292) на суму 1 449,6 тис. грн.  Роботи тривають. 

- капітальний ремонт будівель і прибудинкової території в 1-му закладі загальної 

середньої освіти (ЗЗСО № 218) на суму 1 300,0 тис. грн. Роботи тривають. Станом на 25.06.2021 

освоєно 676,5 тис. грн. (з них на реєстрації в казначействі 316,9 тис. грн.). 

- безбар’єрне середовище (капітальний ремонт місць загального користування) в 4-х 

закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 247, 249, 293,  НВК «Мрія») на загальну суму 

1 297,6 тис. грн. В ЗЗСО № 247 роботи завершено. У всіх інших закладах роботи на стадії 

завершення. Станом на 25.06.2021 освоєно 594,2 тис. грн. 

- капітальний ремонт спортивної зали та допоміжних приміщень в 1-му закладі 

загальної середньої освіти (ЗЗСО № 307) на суму 1 500,0 тис. грн. Здійснюються організаційно-

правові заходи щодо проведення закупівлі. 

- капітальний ремонт фасаду в 1-му закладі загальної середньої освіти (ЗЗСО № 307) 

на суму 1 300,0 тис. грн. Здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівлі. 

- благоустрій території: Капітальний ремонт майданчика, встановлення сцени 

(Проект № 1119) в 1-му закладі позашкільної освіти (ЦДЮТ) на суму 1 000,2 тис. грн. 

Здійснюються організаційно-правові заходи щодо проведення закупівлі. 

- реалізація проектів-переможців громадського бюджету на загальну суму  

4 918,4 тис. грн, а саме: 

 капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків (проєкт №376) в СНВК 

«Лісові дзвіночки» на суму 287,9 тис. грн. Завершуються торги. 

 капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень (проєкт №421) в 

ЗЗСО № 283 на суму 1 998,0 тис. грн. Роботи тривають. 

 капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень (проєкт №673)  в 

ЗЗСО № 293 на суму 897,7 тис. грн. Двічі не відбулись торги. Здійснюються організаційно-

правові заходи щодо проведення нової закупівлі. 

 капітальний ремонт приміщень (проєкт №722) в ЗЗСО№ 306 на суму 1 734,8 тис. 

грн. Роботи тривають. 
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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:  

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

Централізованої бібліотечної системи Деснянського району міста Києва; 

 3 початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади: 

- Київська дитяча школа мистецтв № 3,  

- Школа мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича,  

- 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 

4 заклади іншого підпорядкування:  

 Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені 

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

 2 муніципальні кінотеатри:  

- «Флоренція»,  

- «Кіото»;  

 Центр культури і дозвілля культурно-мистецького центру Київського торговельно-

економічного університету. 

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; 

- 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. 

В Україні тривають карантинні обмеження. Культурна політика в районі 

здійснюється чітко з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами). 

Забезпечується реалізація заходів Комплексної міської цільової програми 

«Столична культура: 2019-2021 роки». 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА  

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 

У I півріччі 2021 року діяльність публічних бібліотек ЦБС Деснянського району була 

спрямована на забезпечення інформаційно-дозвіллєвих потреб користувачів, шляхом створення 

сучасних культурних інклюзивних центрів для всебічного розвитку, самоосвіти та комунікації 

всіх членів громади.  
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Модель «чотири простори», яку розробили данські бібліотекарі, стала у 2021 році 

базовою для організації діяльності бібліотек ЦБС Деснянського району м. Києва. У бібліотеках 

створено простори, де користувачі можуть знайти доступ до різних джерел достовірної 

інформації, продемонструвати свою креативність, навчаються бути толерантними, підтримувати 

одне одного. Створення нових послуг та сервісів, концепція «просторів»  сприяє оновленню, 

модернізації  та зміні ролі бібліотек: у бібліотеці потенційні користувачі  знаходять те, чого не 

очікували знайти раніше. 

В умовах пандемії COVID-19 діяльність бібліотек ЦБС швидко зазнала 

трансформаційних змін. Нині пріоритетне завдання – організація безпечного 

обслуговування користувачів бібліотек під час та після карантину, відповідно рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів при здійсненні діяльності. 

Пріоритетним напрямком роботи залишається промоція читання, безперервне 

навчання та розвиток громади. 

Значна кількість заходів, зважаючи на епідеміологічну ситуацію, проходила в 

онлайн режимі, однак, в ті періоди, коли відбувалося послаблення карантину, бібліотеки 

надолужували свою діяльність «живими» зустрічами з українськими письменниками, 

цікавими особистостями, засіданнями гуртків та клубів, можливостями мобільної 

бібліотеки тощо. 

ЦБС Деснянського району міста Києва та Музей гетьманства підписали 

Меморандум про співпрацю. Були озвучені ідеї, обговорені плани та визначені напрямки 

роботи. Розпочата підготовка до проєкту, присвяченому 30-й річниці Незалежності 

України. 

До Всесвітнього дня захисту дітей ЦРБ ім. П. Загребельного відкрила артдворик із 

бібліотечним ice-cream cafe. Дітей познайомили з чудовими книжками, запросили почитати 

вірші, розгадати загадки і розв’язати ребуси, переглянути уривки з улюблених 

мультфільмів.  

У Галереї мистецтв упродовж першого півріччя влаштовували: виставку-

презентацію «Творимо, навчаємо, перемагаємо» Освітньо-культурного центру «Дивосвіт»; 

грантовий проєкт «Міжнародний художній симпозіум-пленер» осіб з інвалідністю 

«Мистецтво без обмежень», який реалізовано міським товариством дружби із зарубіжними 

країнами написано 103 художніх полотна, в яких відображена історія, краєвиди, 

архітектурне надбання міста Умані; персональну виставку Олександра Заславського «Коли 

не можеш мандрувати», художню виставку «Творили…Дивували…Надихали» Центру 

естетичного виховання «Гармонія», мультимедійну виставку до Дня Києва «KyivReview» 

італійського фотографа Enzo Dell'Acqua. 

За перше півріччя поточного року бібліотеками району проведено 507 заходів, у т. 

ч.: у межах бібліотеки – 314, за межами – 193, всього відвідувань заходів 10722:  

тренінги 8, турніри 3, квести 3, творчі зустрічі 32, патріотичні та літературні години 

31, літературні вечори 24, мистецькі уроки 5, прямі етери 108, поетичний стрім 2, голосні 

читання – 24, майстер класи 46, віртуальні подорожі та презентації 41, флешмоби та вуличні 

акції 25, дайджести 5, відеоогляди 94 та ін.  

Наразі до послуг користувачів: 8 бібліотек мають Інтернет, 37 місць для 

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

Fi зон. 

Публічні бібліотеки ЦБС Деснянського району активно займаються програмно-

проєктною діяльністю, що дає можливість залучати потенційних спонсорів та сприяти 

підвищенню іміджу бібліотек у громади.  

Так, у I півріччі 2021 році продовжено роботу за загальносистемним проєктами: 

патріотично-просвітницьким проєктом «Україна – історія, сьогодення, майбутнє!», «За 

українську мову; «Читай, Україно!»; «Бібліотека – територія неформальної освіти»; «Життя в 

стилі ЕКО». 
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У рамках програми «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2020-2025 роки» та патріотично-просвітницького проєкту «Україна – історія, сьогодення, 

майбутнє!» у публічних бібліотеках ЦБС Деснянського району проведено заходи, спрямовані на 

підвищення рівня патріотизму та єдності українського народу: «День Соборності в фактах та 

постатях» – історичний віртуальний екскурс; година державності «В єднанні сила і міць 

держави»; скрижалі пам’яті «Ідейні провідники Української соборності»; патріотична хвилинка 

«Соборній Україні – слава, нині і повік» до Дня Соборності України; «Останній лицар гетьмана» 

– прямий етер з українською письменницею Оксаною Зененко; відеокаст «Хто вмирає в боротьбі 

– в серцях живе повіки»; година пам’яті «Мужність, приречена на безсмертя» до Дня пам'яті 

Героїв Крут;  хвилинка-спомин «Майдан – це стан душі і поклик серця»; година пам`яті «Пам’ять 

про Героїв стукає в наші серця…», патріотичний етюд до Дня Героїв Небесної сотні за участю 

Дитячої Волонтерської організації «Патріот-Троєщина», учасників ООС, волонтерів, молоді та 

юнацтва «Небесна сотня: герої, які змінили хід історії»; патріотична година «Немає більшої сили, 

ніж стійкість духу добровольця», патріотичний етюд «Їх називають «совість часу», патріотична 

година «Єдина духом Україна», виставка картин матерів загиблих героїв України до Дня 

українського добровольця «Мужнє мистецтво мами героя»; онлайн-година до Дня пам’яті та 

примирення, присвячена жертвам Другої світової війни «Жіночі долі часів війни»; народознавча 

година до Всесвітнього дня вишиванки «Вишиванка – твій генетичний код»; патріотична година 

до Дня пам’яті жертв політичних репресій «Народ мій є! Народ мій завжди буде!».  

За Програмою поповнення бібліотечних фондів Українського інституту книги були 

підготовлені віртуальні виставки: Серія книг «Знамениті українці», презентація книги Сергія 

Сегеди «Видатні жінки української історії», тритомник «На щиті» львівської журналістки і 

волонтерки Ірини Вовк – спогади про військових, які загинули на Сході, розповіді родин 

загиблих на війні бійців.  

Бібліотека ім. С. Олійника продовжує працювати за проєктом «Рівні можливості», у 

рамках якого була відкрита гендерна book-студія вільного спілкування «Рівність між рівними». 

Проведено тренінг «(Не) звичайна історія» з Оленою Шевченко, головою громадської організації 

«Інсайт», прямі етери «Гендерне самовираження», «Ґендерна експресія», етери з громадською 

організацією «Харківський обласний гендерний ресурсний центр» (ХОГРЦ): «Підтримка 

жіноцтва через неформальну просвіту», онлайн-зустріч з Тетяною Ісаєвою, директоркою та 

координаторкою проєкта Gendermuseum, історична година «Жіночі долі часів війни»., створено 

віртуальну виставку. 

ЦРБ ім. П. Загребельного у співпраці з Лівобережним Київським місцевим центром з 

надання правової допомоги щомісячно проводила онлайн-зустрічі з юристами за актуальними 

темами: «Проблемні питання при встановленні тарифів в ОСББ»; «Помилки в земельному 

кадастрі, види, шляхи виправлення та наслідки»; «Допомога землевласнику. Земельний кадастр»; 

«Землі державної власності» юридичний довідник; «Проблеми при призначенні пенсії»; 

«Купівля та продаж земельної ділянки»; «Новели в законодавстві, які стосуються продажу землі 

сільського господарського призначення» онлайн-порадник тощо. 

Підвищенню інформаційно-правової культури користувачів бібліотек сприяла співпраця 

з психологами та юристами Центру у справах сім’ї та жінок, відбувались: онлайн-тренінг 

«Протидія насильству», онлайн-консультація практичного психолога, «Небезпечні ігри для 

підлітків», онлай-поради «Протидія колекторам», «Безкоштовне отримання земельної ділянки», 

«Виїзд дитини за кордон», «Абетка громадянина» до Дня Конституції України.  

Цикл «Старт на позитив» визначив теми: «У нас один обов’язок – бути щасливими», 

«Кожен фініш — це, по суті, старт», «Як зробити Інтернет своїм помічником», «Питання 

відповідальності». Окрема рубрика  «Help i Ko» була спрямована на відповіді на конкретні 

питання від користувачів правового чи психологічного характеру. 

Основним дороговказом у роботі з екологічного виховання своїх користувачів бібліотеки 

ЦБС Деснянського району обрали Глобальні цілі сталого розвитку ООН (6: чиста вода та належні 

санітарні умови, 7: відновлювана енергія, 12: відповідальне споживання, 13: боротьба із зміною 

клімату, 14: збереження морських екосистем, 15: збереження екосистем суші). Слід зазначити, 
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що цей напрям діяльності завжди був у пріоритеті, а бібліотека ім. Ю. Гагаріна для дітей носить 

по праву неформальне ім’я «зеленої бібліотеки». 

Бібліотека ім. Ю. Гагаріна для дітей впроваджує екологічно-просвітницький проєкт «Я 

– за природу!». Реалізація проєкту спрямована на сприяння збереженню навколишнього 

природного середовища шляхом освітньої діяльності та практичних заходів. Читачі бібліотеки 

проводили акції, спільно з ековолонтерами Лісового масиву «12_Good_Deeds».  

До всеукраїнської акції з охорони ранньоквітучих рослин «Первоцвіт» бібліотекою була 

ініційована акція «Збережемо первоцвіти», яка привернула увагу громади Лісового масиву 

яскравими плакатами про необхідність збереження первоцвітів та їх важливість для екосистеми.

  

Проведено 2 зустрічі екологічного спрямування з письменником-екологом Богданом 

Красавцевим (ГО «Екологічна нація»), який презентував книгу «Еко-історії для маленьких 

друзів» та збірку «Еко віршиків».  

Великою популярністю у юних любителів природи користувалися еко-майстер-класи. В 

умовах активної відмови від поліетиленових пакетів дуже своєчасним став майстер-клас по 

виготовленню «Еко-торбинки» та «Клатча для матусі».  

Проведено презентації книг, які безпосередньо стосуються теми екологічних загроз та 

спроможні допомогти у вихованні екологічної свідомості: «Галина Ткачук. Книжка про сміття», 

Стефана Касти «Експедиції з мурахою Софі. Досліджуємо природу навколо нас». 

Бібліотека № 115 для дітей цього року розпочала роботу за просвітницьким проєктом 

«Життя в стилі ЕКО» у рамках якого відбулося екологічне занурення «Довкілля б’є на сполох» 

для дітей старшого віку і юнацтва, яке в інтерактивній формі дозволило «передбачити» наше 

майбутнє, якщо відношення людини до навколишнього середовища не зміниться. 

ГМО-дослідження з Оверченко Тетяною, к.т.н. НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» у 

незвичній формі практичних досліджень навчили читачів правильно обирати корисні продукти, 

уникаючи штучних та генетично модифікованих добавок у продуктах харчування.  

У рамках проєкту «Здоров’я – стиль життя», за яким працює бібліотека ім. В. Кучера для 

різної категорії користувачів відбулася акція «ЗУПИНИМО короновірус РАЗОМ», «Вакцина 

проти коронавірусу і чи варто вакцинуватися» зустріч з лікарем-інфекціоністом, «Особливості 

коронавірусної інфекції» онлайн-зустріч з викладачем міського медичного коледжу Валентиною 

Давиденко до Всесвітній день здоров’я; цикл онлайн зустрічей з спеціалістом по репродуктивній 

медицині «Здоров’я жінки»: «Перші кроки до здоров’я жінки», «Репродуктивне здоров’я жінки» 

та інші. 

З метою екологічного виховання та здорового способу життя в бібліотеках були 

проведені заходи: онлайн-дайджест «Екологічні дати року»; година цікавих повідомлень 

«Розпочни з себе» до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища, онлайн-зустріч з 

екологом до Міжнародного дня захисту клімату; творча зустріч із журналістом, еко-активістом 

Богданом Красавцевим та його презентація книги «Еко історії для моїх маленьких»; презентація 

посібника «Кліматична абетка» та онлайн-тренінг «Сортування починається з мене», онлайн-

зустріч «День коралового трикутника» до Всесвітнього дня океанів, прямий етер до Всесвітнього 

дня вітру з викладачем кафедри Інституту післядипломної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка Санковською Іриною; онлайн-зустріч з волонтеркою «Про важливість світло 

відбиваючих наліпок» із ПДР, інтегроване заняття-квест «До зайчат на допомогу!», онлайн-

заняття «Земля – наш дім» до Всесвітнього дня Землі тощо. 

ЦРБ ім. П. Загребельного спільно з Київським міським центром громадського здоров’я 

та Київським міським центром соціальних служб  відбулися прямі етери: «Правильне харчування 

– запорука здоров’я», «Користь продуктів тарілки здорового харчування», «Здоровий спосіб 

життя – шлях до довголіття» до Всесвітнього Дня здоров'я. 

У рамках спільних починань у напрямку екологічного просвітницького руху ГО 

«Екологічна альтернатива» передала ЦРБ ім. П. А. Загребельного бокси для сортування сміття.  

У I півріччі 2021року розпочала роботу лабораторія «Ековолонтер», яка має навчити 

дітей екологічно грамотної поведінки по відношенню до живої природи у сучасному 
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технокритичному світі, сформувати в них сталі навички раціонального споживання ресурсів та 

розвинути особисту відповідальність за стан довкілля. Прямий етер до Дня екологічних знань в 

Україні оповідання Рейчел Карсон «Захисниця довкілля», прямий етер з екологом «Екологічні 

наслідки Чорнобильської катастрофи» до 35 річниці Чорнобильської катастрофи та презентація 

книги  Шовкошитного В. «Чорнобиль я бачив». 

У ЦРБ ім. П. А. Загребельного діє виставка-вернісаж «Київ – моє місто, моя історія 

жива!», яка висвітлює історію рідного міста з періоду виникнення Києва до сьогодення, 

розповідає про культурні та літературні досягнення киян. 

До Дня столиці та Дня Києва в Муніципальній галереї мистецтв було відкрито 

мультимедійну виставку "Kyiv Review" італійського фотографа Енцо Дель'Аква, який протягом 

двох років, спостерігав за реаліями столиці України, намагаючись зрозуміти її духовну сутність, 

аналізуючи міфи про неї і її сувору дійсність.  

Також відбулися заходи: прем’єра книги Ірини Озимок «У місті є я»; екологічний 

брейнринг «ТОП-7 проблем з екологією в Києві. Як вижити в столиці»; «Київські казки» голосні 

читання за творами Зірки Мензатюк; «Київський вальс» поетичні вітання»; «Читаємо про Київ» 

голосні читання; «Травневий день, повитий сонцем Київ, як щастя, подарований тобі» 

літературно-мистецький вечір; громадський форум «Київ зблизька і здалека» у бібліотеці ім. С. 

Олійника зібралися поціновувачі історії; прямий етер з письменницею Любов Гонтарук «Мій 

рідний Київ, красень над Дніпром» у бібліотеці ім. В. Кучера тощо. 

До 130-річчя від дня народження П. Тичини бібліотеки провели онлайн-зустрічі з 

старшим співробітником Літературно-меморіального музею-квартири П. Тичини «Дивний 

мрійник з очима дитини…».  

Віртуальний дайджест бібліотеки №119 для дітей «Музеї Києва» до Міжнародного дня 

музеїв, представив цікавинки музейного простору столиці.  

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 в Галереї мистецтв влаштовувались: виставка-презентація 

Освітньо-культурного центру «Дивосвіт» «Творимо, навчаємо, перемагаємо». На виставці 

представлені колоритні творчі проекти, креативні викладацькі методики та яскраві роботи 

вихованців центру; грантовий проєкт «Міжнародний художній симпозіум-пленер» осіб з 

інвалідністю «Мистецтво без обмежень», який реалізовано міським товариством дружби із 

зарубіжними країнами написано 103 художніх полотна, в яких відображена історія, краєвиди, 

архітектурне надбання міста Умані; Олександр Заславський «Коли не можеш мандрувати», 

художня виставка «Творили…Дивували…Надихали» Центру естетичного виховання 

«Гармонія», мультимедійна виставка до Дня Києва «KyivReview» видатного італійського 

фотографа Enzo Dell'Acqua.  

У бібліотеці № 115 продовжена робота об’єднання любителів науки «ТериторіяН». У 

рамках цього об’єднання почав працювати клуб «Театр науки», де відбулася популяризація науки 

у вигляді перформансів, вистав та інших мистецьких заходів. Для учнів середнього віку були 

проведені театральні мініатюри «Історія паперу», «Транспортна артерія Стародавнього Риму», 

онлайн-зустріч «3D моделювання», інтерактивне пізнавальне шоу «Всі шляхи ведуть до Риму» 

тощо. 

У бібліотеці №115 для дітей за звітний період експонувались виставки: «Дива навколо 

нас» – виставка творчих робіт вихованців студії образотворчого мистецтва «Акварель» ЦДЮТ 

Деснянського району м. Києва, «Квіток, квіток, як можна більше квітів…» – виставка акварельної 

аплікації від культурно-освітнього центру "Дивосвіт", «Мужнє мистецтво мами героя» – виставка 

картин матерів загиблих героїв України; «У кожного свій Київ» – виставка картин вихованців 

ОКЦ «Дивосвіт». 

Бібліотека № 115 для дітей має сучасну театрально-мистецьку залу, де відбуваються 

театралізовані вистави, концерти, фокусні програми. У першому півріччі користувачі бібліотеки 
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всіх вікових категорій насолодилися театральними мініатюрами за творами Л. Українки 

«Досвітні вогні», концертом до Всесвітнього дня вишиванки «Свято української душі», 

святковим концертом за участю Київської міської організації ветеранів «Українська вишиванка 

у піснях», для читачів різних категорій, чудо-виставою "Lyudyna XXI" від вихованців ЦЕВ 

"Гармонія" дитячого театру-студії "Вишневий сад" для дітей середнього та старшого віку, 

фокусною програмою «Магія у бібліотеці». Остання так сподобалась користувачам, що 

бібліотека провела майстер клас, вже онлайн «Мистецтво магії», за участі талановитого 

ілюзіоніста Євгенія Чєснокова. 

Ще один, особливий, захід цієї бібліотеки – мистецька година з заступником директора 

Karas Gallery, фотографом Алексом Заклетським «Фітомистецтво» завершився креативною 

фотосесією «Квіти. Діти. Книги». 

Яскравою подією першого півріччя у бібліотеці ім. Ю. Гагаріна для дітей стала онлайн-

зустріч зі співачкою, телеведучою, художником, волонтером, президентом МА "Територія А" 

Анжелікою Рудницькою.  

До 60 річчя від дня народження відомого українського книжкового графіка Костя Лавро 

юні читачі з задоволенням згадували усі книжки, ілюстровані цим художником. А біографічний 

нарис «Містерії Костя Лавро», виданий бібліотекою, привернув увагу дорослої аудиторії – 

справжніх поціновувачів гарної книги в талановитому обрамлені Майстра. 

У бібліотеці № 119 для дітей відкрилась творча майстерня «Мисли кольорово!». Для 

відвідувачів бібліотеки цікаво, змістовно та пізнавально проводилися заняття майстерні. 

Зокрема, з паперових кольорових сердечок до Дня Святого Валентина як привітання і заохочення 

до знань, книжки та читання «Сову-валентинку»; годівничку для птахів з упаковки з-під яєць; 

аплікацію «Квіти для матусі» до Дня матері; поробки «Сонячні промінці» до Всесвітнього дня 

Сонця; майстер-класи «Аплікація «Сніговичок» і «Великодній кошик». 

У бібліотеці В. Кучера відбувся інформ-ланч «Світ краси і гармонії» до 190 років від дня 

народження М. М. Ге, українського живописця, «Театральний камертон» до Міжнародного дня 

театру, «Я піснею вам серце зігріваю» відео перегляд до дня народження українського естрадного 

співака Василя Зінкевича, «Українські вишиванки наче райдуги світанки» народознавчий 

вернісаж до Всесвітнього дня вишиванки, «Таємниці композитора і священика Кирила Стеценка» 

інформ-досьє, «Городецький – найхимерніший київський архітектор» до дня народження 

архітектора, «Бунтівний талант Івана Миколайчука» кіно-орієнтир до 80 річчя від дня 

народження кіноактора. 

Художньо-естетичне виховання сприяє формуванню основ естетичної культури, 

естетичних норм і принципів, сприйняттю прекрасного в житті людини, оволодінню цінностями 

і знаннями в галузі українського та світового мистецтва відвідувачами бібліотеки. 

Бібліотеки ЦБС створюють комфортне середовище для соціально-незахищених верств 

населення та людей з інвалідністю, працюючи над залученням їх до читання та участі у заходах, 

з метою забезпечення доступу до інформаційних ресурсів й змістовного і корисного проведення 

дозвілля. 

ЦРБ ім. П. Загребельного та благодійний фонд «Рокада», в співпраці з Представництвом 

Управління верховного комісара ООН у справах біженців, виконує програму соціальної 

допомоги біженцям та шукачам притулку в м. Києві, продовжують працювати за спільним 

проектом «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 

«Українське слово» та були проведені заходи : мовознавча виставка «Мова – душа кожної 

національності, її святощі, її найцінніший скарб; мовознавчий діалог «Краща мова єднання 

українська» до Міжнародного Дня рідної мови. 

Особливу увагу бібліотеки району приділяють організації правової та соціально-

психологічної допомоги користувачам з числа внутрішньо переміщених осіб. 
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У ЦРБ ім. П. Загребельного діє соціально-психологічна служба допомоги, головною 

метою якої є надання підтримки громадянам, які вимушено залишили рідні міста і села  

адаптуватися на новому місці.  

На сайті ЦБС Деснянського району м. Києва до уваги мешканців нашого району 

представлена сторінка користувача «На допомогу учасникам ООС та волонтерам», яка містить 

корисну інформацію для переселенців, біженців, сторінку про соціальні гарантії учасникам ООС 

та членам їх сімей. 

У першому півріччі послугами скористалося – 43 особи даної категорії. Вони отримували 

інформаційну допомогу завдяки Інтернет ресурсам та зонам і куточкам для ВПО, де оперативно 

висвітлюється інформація з Державного законодавства, правової допомоги, медичної підтримки, 

соціального захисту, працевлаштування, соціального захисту. 

З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і 

територіальної цілісності України бібліотеки району проводили заходи для різних категорій 

користувачів та залучали громаду до збору речей першої необхідності для воїнів ООС спільно з 

Всеукраїнською громадською організацією «Довічне право інваліда, ветерана, учасника бойових 

дій». 

У ЦРБ ім. П. Загребельного діють клуби за інтересами для користувачів старшої вікової 

категорії: студенти університету III віку, які навчаються при відділенні соціально – побутової 

адаптації Територіального центру соціального обслуговування Деснянського району щотижня 

відвідують засідання клубу «Пізнаймо світ через книгу та кінематограф».  

Любителі гри в шахи об’єднані у клуб «Білий ферзь» за звітний період взяли участь у 47 

засіданнях. Для цієї категорії наших відвідувачів постійно діє книжкова експозиція «Шахи – гра 

по формі, по змісту мистецтво…», де користувачі підвищують рівень та кваліфікацію гри.  

За підтримки депутата Київради проведено «Деснянський шаховий» 2-х денний турнір 

та «Деснянська Каїсса», шахматний турнір до Міжнародного жіночого дня.  

Проходять зустрічі членів клубу «Троєщина співуча». 

В Інтернет-центрі постійно діють курси «60+» з навчання користувачів старшої вікової 

категорії користування Інтернет мережею та її основними сервісами. 

Бібліотека ім. В. Кучера продовжує роботу клубу для людей похилого віку «Золотий 

вік», у рамках якого в звітному періоді відбулися наступні заходи: презентація книги Любові 

Гонтарук «Леся Українка. Сторінки кохання» до 150 річчя від дня народження Лесі Українки, 

літературний калейдоскоп до Дня матері та Всеукраїнського дня сім’ї «Родина – як зірка єдина». 

У бібліотеці ім. С. Олійника працює жіночий клуб «Іванна». На засіданнях члени клубу 

знайомляться з життєвим та творчим шляхом письменників, артистів, видатних композиторів, 

архітекторів та ін.  

У бібліотеках району працює «Служба уваги», у рамках якої люди літнього віку мають 

змогу обслуговуватися вдома. 

Місія бібліотек у роботі з особливими дітьми полягала у сприянні соціальній інклюзії 

людей з інвалідністю, забезпеченні інтелектуального доступу до інформації, розвитку творчих 

можливостей. 

У бібліотеці № 115 для дітей інклюзивний проєкт «Світ один на всіх» спрямований на 

підтримку дітей з інвалідністю та їх інклюзію у звичайне середовище. Основним партнером у 

співпраці є спеціальний навчально-виховний комплекс «Мрія», де відкрито пункт видачі 

літератури. Для вихованців «Мрії» були проведені голосні читання Зірки Мензатюк «Київськи 

казки».  

До Всесвітнього дня розповсюдження знань про аутизм відбувся прямий етер із 

адвокаткою та громадсько-політичною діячкою Наталею Мороцькою «Одягни блакитне». 

Бібліотека № 119 для дітей протягом багатьох років опікується вихованцями 

інклюзивних груп ДНЗ № 176 та учнями спецкласів ЗОШ № 213. Для таких дітей, зокрема, були 

проведені голосні читання «Читаємо про Київ», майстер-класи «Сорочка-вишиванка», «Квітучий 

символ Києва», калейдоскоп розваг на бібліотечному майданчику «Хай в маленьких очах 

відбивається світ – від ромашок до стартів великих» до Міжнародного дня захисту дітей, літні 
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читання «Я + ти + книжка», літературні рухливі ігри «Казкові герої: добрі чи злі?», «Казка по 

колу».  

Працівники бібліотек постійно долучаються до благодійних ініціатив, залучаючи до них 

нашу громаду. У цьому півріччі було проведено акцію по збору речей для дітей-сиріт та 

переселенців із зони ООС. Багато речей першої необхідності, іграшок, книжок було передано 

благодійному фонду «Милосердя» з м. Баранівка Житомирської області.  

Відповідно до Стратегії розвитку читання на 2021-2025 роки, бібліотеки особливу увагу 

приділяють підтримці читання та просування сучасної української книги, формуванню сталих 

навичок та потреби у читанні серед громади.  

Для реалізації стратегії бібліотеки здійснили низку системних заходів: до 150-річчя від 

дня народження Лесі Українки: «Великих слів, велика сила…», онлайн-урок «Біда навчить 

голосні читання за казкою Лесі Українки; «Велич особистості», книжкова інфотека; «Художнє 

слово Лесі Українки – з дитинства», літературна подорож; «Я жива! Я буду вічно жити!», вечір-

елегія; «Жити та творити», літературна година; презентація книги Любов Гонтарук «Леся 

Українка. Сторінки кохання»; «До Лесиного віночка», театралізація твору. 

Цикл заходів до 207-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка: «Щирий уклін тобі, 

Тарасе!» година вшанування, «Живе під сонцем любові Шевченкова весна» літературно-

мистецьке свято до Шевченківських днів: «Креативний стрибок Шевченко – знайдіть поета у 

собі» клауз-тест; «Як Тарас Шевченко став зіркою» анімаційний фільм за мотивами книжки 

«Книга-мандрівка. Україна» видавництва «Книголав»; «Інтродукція за творами Т. Шевченка» 

театралізована програма театр-студії «Апріорі» Київської школи мистецтв №3; «Я – юний 

шевченкознавець», літературна вікторина; «Стежина до Тараса Шевченка», відео-огляд 

літератури; «Геній і пророк українського народу» літературно-мистецьке свято; «Думки Кобзаря 

живуть вічно», літературна година. 

У бібліотеці ім. В. Кучера відбувся поетичний колаж «Феномен доби» до 130 річчя від 

дня народження П.Г.Тичини; «Валер'ян Підмогильний: рядки, написані кров'ю», поетичний 

вернісаж до 120-річчя від дня народження українського письменника; «Семен Скляренко – автор 

історичного роману», історичний вернісаж до 120-річчя від дня народження українського 

письменника; «Літературні шедеври Генріха Манна», виставка-портрет до 150-річчя від дня 

народження німецького письменника; «Творчий талант Андрія Куркова», детективний карнавал 

до 60-річчя від дня народження; «Письменник з мужнім і чутливим серцем», історичний вернісаж 

до 70-річчя від дня народження Василя Шкляра; «Поклик душі», поетичний подіум до 115-річчя 

від дня народження Олени Теліги. 

До 150-річчя від дня народження класика української літератури Василя Стефаника 

бібліотеки взяли участь в літературному форумі, який проходив у Національному музеї 

літератури України. 

До Всеукраїнського тижня дитячого читання були організовані заходи: онлайн-зустріч з 

українською письменницею Вірою Правоторовою, яка презентувала патріотичний, пізнавальний, 

пригодницький журнал для дітей «Крилаті»; віртуальний літературний калейдоскоп «Сучасні 

автори – сучасним дітям» запропонував огляд цікавих книжок найвідоміших українських 

письменників, що пишуть для дітей; book-попурі «Читай! Пізнавай! Мрій!», бібліоревю «Дитячі 

книги року ВВС». 

У ЦРБ ім. П. Загребельного успішно реалізується проєкт «Читай, Україно!» спрямований 

на промоцію книги та читання. У рамках якого відбулися: презентація книги поетеси Ганни 

Коназюк «Легкість буття», круглий стіл «Україна вся читає, книга нас усіх єднає» за участі 

сучасних письменників, бібліотекарів, громади міста та читачів. Своєю творчістю та планами на 

майбутнє поділилися Тетяна Белімова, Ганна Коназюк, Соломія Зеленська, Наталія Гук, Юлія 

Матту, Наталія Васильєва; презентація збірки Галини Рибачук - Пратч «Матриця пам`яті»; творча 

зустріч Ганни Коназюк до Міжнародного дня друзів; літературний диліжанс «Стежками 

європейських казкарів» до Дня Європи; «Теревені» онлайн-побачення з поетесою Вірою Свистун 

та художницею Надією Сокольчук; літературний сніданок з письменником Жаком Жаб`є; 

онлайн-зустріч з авторкою проєкту «Леді-подорож» Ксенією Ланчак; прямі етери з українською 
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поетесою Вірою Свистун, Любов Відутою, Анастасією Нікуліною, Надією Чорноморець, Надією 

Семена; поетична зустріч з Лідією Стрельченко тощо. 

У рамках літературного проєкту бібліотеки № 115 «Write, read, meet» працює гурток 

любителів голосного читання «Моя казкотерапія», серед занять якого потрібно відмітити різдвяні 

читання з видавництвом «Книголав» для дітей молодшого віку «Про Грінча, який украв Різдво», 

«Їжачок Вільгельм» за казкою Тетяни Стус. До Всесвітнього дня читання вголос в бібліотеці 

працював «Відкритий мікрофон», де кожен міг прочитати уривки з улюбленої книжки. 

Імідж-зустріч з Сашком Лірником, презентація книжки Вікторії Солтис-Доан, 

літературний пеленг з головною редакторкою Жанною Капшук та pr-менеджеркою Ольгою 

Вишнею видавництва «Книголав» для читачів різних категорій. 

Започатковані у бібліотеці № 119 «Равликові читання» із відомою письменницею, 

членом національної спілки письменників України, лауреатом багатьох літературних премій, 

мовознавицею, доктором філологічних наук Лесею Мовчун є родзинкою роботи бібліотеки. В 

умовах карантину «Равликові читання» продовжилися у форматі онлайн і відеозустрічей. 

Письменниця презентувала свою нову поетичну книжку «Панда любить мандрувати», вірші та 

оповідання, які друкуються у дитячих журналах «Малятко», «Пізнайко», «Крилаті», «Джміль». 

За Програмою поповнення фондів публічних бібліотек ЦРБ ім. П. А. Загребельного та 

бібліотека № 115 для дітей отримали книги від Українського інституту книги. Тож, бібліотекарі 

знайомили читачів з новими надходженнями: до 150-річчя від дня народження Лесі Українки 

відбулася презентація книг «Леся Українка» Т. Панасенко; «Леся Українка. Життя як виклик» М. 

Кармазіна, відео огляд книг «Ейнштейн життя і всесвіт генія» Айзексон В., «Сніданок з 

Ейнштейном» Орзел Ч., «Прогулянка місцем з Ейнштейном» Фоєр Д.; презентація книжок 

Стівена Гокінґа; серія книг Террі Пратчетта «Дискосвіт»; «Витерпіти. Витримати. Перемогти» 

огляд творів М. Дочинця, вечір ностальжи за романом «Юра» Гримич М.; до дня закоханих: 

збірки оповідань: «Львів. Спогади. Кохання.» та «Львів. Кава. Любов.»; до Дня Конституції 

«Україна з середини»; «Емоційний роман» аналіз-трейлер новинок; «Читання у сімейному колі» 

казкотерапія до Всеукраїнського дня дитячої книги; «Країна фентезі» bооk-подорож; «Маленькі 

справжні детективи» експрес-огляд; «Майстерня вдома» книжковий квілт новинок; «Для 

захопливого читання і нестримного реготання» презентація книжок; «Требізон» онлайн 

демонстрація серії книжок автора Енн Грін; «Книжки для тинейджерів» book-огляд; «Школа 

чарівних тварин» чаруюча відеоподорож; «Мері Попінс у парку» open-air; «Як приручити 

дракона» інформ-досьє. 

Станом на 01.07.2021 року БФ (бібліотечний фонд) ЦБС Деснянського району налічує  

239 459 примірників. 

 Протягом I півріччя 2021 р. до бібліотек району надійшло 2863 примірників 

друкованої продукції на суму 168414 грн. 50 коп., з яких бібліотеки для дорослих отримали 1578 

примірників на суму 93745 грн. 97 коп.; дитячі бібліотеки - 1285 примірників на суму 74668 грн. 

53 коп. 

Надходження до бібліотек тривали за державними та місцевими програмами, мета яких 

– підтримка читання в Україні шляхом поповнення БФ. Так, з Українського інституту книги було 

одержано 869 примірників документів (30,4%) та за місцевою програмою – 128 (4,5%).  

ЦРБ ім. П. Загребельного та бібліотека №115 для дітей отримала літературу за 

Програмою поповнення бібліотечних фондів Українського інституту книги. Завдяки цій 

Програмі фонд збагатився актуальними, якісними книжками, написаними найкращими 

українськими та зарубіжними авторами.  

Передплату періодичних видань на 2021-2022 роки було оформлено (138 назв 

періодичних видань) на суму 169884 грн. 93 коп.. Дорослі бібліотеки замовили 107 назв, дитячі 

– 77 назв. У звітному півріччі було отримано 1288 примірників. 

Одним із завдань відділу є організація роботи щодо своєчасного виключення з фонду 

непридатних для користування документів і відображення цих результатів в облікових формах 

бібліотеки.  
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Всього протягом півроку було вилучено з фондів бібліотек району 16396 примірників 

друкованої продукції на суму 32321 грн. 99 коп.: з фондів бібліотек для дорослих - 4666 

примірників на суму 120392 грн. 13 коп. та з фондів бібліотек для дітей – 4179 примірників на 

суму 11929 грн. 86 коп. 

Станом на 01.07.2021 р. на УДК фонд переведено 90641 (37,8%) документів. 

За звітний період працівники бібліотек реставрували 4479 пошкоджених видань. 

У Будинку культури Деснянського району м. Києва станом на 01.07.2021 року 

функціонує 11 самодіяльних об’єднань, творчих аматорських колективів, у яких проводять своє 

дозвілля біля 300 осіб, в основному мешканці селища Троєщина. Відкрито Центр гуманітарного 

розвитку дитини «Лелеченька». Усі самодіяльні об’єднання працюють на безоплатній основі. 

Кількість гуртків та відвідувачів стала збільшуватися. На сьогодні у Будинку культури існують 

12 колективів, які відвідують понад 200 осіб. Хореографічний театр-студія «Забава», (керівник 

Олена Химай), дитячий театр «Обрії майбутнього», гри на гітарі, вокальний колектив «Джерело» 

(керівник Зоя Пилипюк), який відвідують люди з вадами зору, та інші. Колективи, а саме: театр 

історичного костюму та театр сценічного бою та історичного фехтування мають звання 

«Народний». Самодіяльні об’єднання Будинку культури виступають на соціальних майданчиках 

району, міста, також вони беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних заходах, де отримують 

призові місця. Так, на Всесвітньому фестивалі «Битва націй» учасниками якого були вихованці 

театру історичного костюму «Святогор», отримали перемогу у визначеній номінації. Ці 

колективи беруть участь у зйомках історичних фільмів, власноруч виготовляють сценічну зброю 

для фільмів. 

На засадах народної педагогіки у закладі постійно проводяться обрядові та календарні 

свята. Колективом закладу розроблена Програма правової освіти для дітей, учнівської молоді, 

населення, оформлено відповідний стенд «За здоровий спосіб життя». Аматорські колективи 

Будинку культури підтримують творчі зв’язки із колективами ряду міст України, беруть участь 

у проведенні Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів.  

Також у Будинку культури працюють: ансамбль бандуристів «Пісенний водограй» - кер. 

Степанова Л.В., вокальний ансамбль «Джерело» - кер. Пилипюк З.В., для ветеранів праці, який 

отримав Диплом 3-го ступеню у міському огляді-конкурсі аматорського мистецтва, народний 

театр історичного костюму «Святогор»  - кер. Рог М.В., клуб історичного фехтування і 

сценічного бою «Камелот» - кер. Денежкіна В.І., інструментальний ансамбль – кер. Алешаєв С.Б. 

та Сокирко Р.В., Центр гуманітарного розвитку «Лелеченька», яким керує кандидат педагогічних 

наук, директор закладу Лавриш І.М., шаховий клуб – кер. Зайд Д.А., танцювальні колективи – 

кер. Химай О.В., Ящук В.П., фольклорний театр та театр великих ляльок – кер. Чирков Г.І. та 

Чиркова О.Г. вокально-інструментальний ансамбль для осіб з певними фізичними вадами – кер. 

Тимошенко С.В.  

Кількість відвідувачів та вихованців складає 210 осіб, в основному це мешканці ммз 

Троєщина; дозвіллєвих об’єктів – 13. Впродовж звітного періоду проведено 89 культурно-

масових заходів. 

 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА. ПОЧАТКОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МИСТЕЦЬКІ 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ (ШКОЛИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ) ТА ЦЕНТРИ 

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

У Деснянському районі мережа початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів включає: 

- Київську дитячу школу мистецтв № 3; 

- Дитячу музичну школу № 24; 

- Школу 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. 
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Протягом навчального року активно працювали відділення школи: музичний 

(відділи: фортепіано, вокальний, струнний, духовий, народний), народної музики 

(фольклор), театральний, хореографічний, художній.  

За звітний період 20214 року отримали міжнародні нагороди: 

1. Міжнародний фестиваль-конкурс «Різдвяна столиця України-2021». 

2. Міжнародний фестиваль-конкурс «Діти-Зірки». 

3. Міжнародний конкурс «Таланти 21 століття. 

4. Міжнародний фестиваль-конкурс творчості «Соун». 

5. IX Міжнародний учнівський та студентський конкурс музичного мистецтва 

«Київський Колорит». 

6. Міжнародний фестиваль народного танцю «Київське дивоколо». 

7. Міжнародний конкурс фестиваль «Lemari. 

8. Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна єднає світ». 

9. Міжнародний конкурс «Open Art Talent».  

10. Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв і талантів «Я йду за мрією!». 

11. Міжнародний фестиваль танцю народів світу «Веселкова Терпсіхора». 

12. Міжнародний конкурс-фестиваль «Georgia independence day». 

Дитяча музична школа № 24 охопила навчанням у очній та дистанційній формах навчання 

всіх учнів (із застосуванням вебресурсів Viber, WhatsApp, Zoom, Skype).  

Учні школи брали участь та стали переможцями міжнародних конкурсів: 

1. Міжнародний конкурс-фестиваль «Winter melody 2020. Zimni Melodie», 

Братислава, Словакія. 

2. Міжнародний конкурс-фестиваль «Christmas stars 2020», Германія, Берлін. 

3. І Міжнародний конкурс-фестиваль вокального та інструментального мистецтва 

«ART EMPIRE» («Імперія мистецтва»), м. Дніпро, Україна. 

4. Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Golden Talents of Madrid», 

Іспанія, Мадрид. 

5. Міжнародний канадсько-український конкурс дитячої та юнацької творчості 

Торонто 2021 «Award of participant». 

6. Багатожанровий міжнародний фестиваль-конкурс «Georgia independence day». 

7. Міжнародний багатожанровий фестиваль «Поціловані богом». 

8. Міжнародний фестиваль-конкурс «Квітуча Україна». 

9. ХІІ Міжнародний фестиваль-конкурс «Пролісок». 

10. Міжнародний фестиваль-конкурс «Зоряний янгол». 

11. V Міжнародний Конкурс-фестиваль «International Festsval Арт Центр Талантів 

2021». 

12. Міжнародний конкурс «Premium mobile». 

13. Міжнародний конкурс «Сузір’я Святогір’я». 

14. Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «До зірок». 

15. V дистанційний Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна єднає світ». 

 

Школа мистецтв ім. М.Д. Леонтовича здійснює свою роботу у таких напрямках: 

навчально-виховна робота; науково-методична робота; культурно-просвітницька робота; 

концертна діяльність.  

У Школі мистецтв, як у багатопрофільному мистецькому навчальному закладі, 

функціонують відділення: музичне ((фортепіанний відділ; відділ струнно-смичкових 

інструментів (скрипка, віолончель); хоровий відділ; відділ сольного співу (академічний 

вокал, естрадний вокал, народний вокал); відділ народних інструментів; відділ духових та 

ударних інструментів; відділ музично-теоретичних дисциплін); художнє; хореографічне; 

театральне. 
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За звітний період 2021 року отримали перемоги у Міжнародних фестивалях, 

конкурсах, концертах: 

1. VIII Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв  

«Talent Fest». 

2. Міжнародний фестиваль-конкурс «Новорічна коляда» , м. Кривий Ріг. 

3. Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс «SURPRISE PEOPLE. ЗДИВУЙ 

ЛЮДЕЙ 2021». 

4. Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс, «Talents of the 21st century», 

Болгарія, м. Варна. 

5. Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Яскраві таланти зими», м. Івано-

Франківськ. 

6. VI Дистанційний Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс 

«Самоцвіти – країна безмежних можливостей». 
7. ХІІІ Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв  

8. «Golden Fest», м. Переяслав. 

9. Міжнародний дистанційний канадсько-український конкурс в Торонто. 

10. Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс «Різдвяна зірка». 

11. Міжнародний конкурс мистецтв «Мистецтво ХХІ століття». 

12. Міжнародний багатожанровий конкурс «GOLDEN TALENTS OF MADRID 2021», 

Мадрид, Іспанія. 

13. Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс «Soul». 

14. Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс «Зірковий 

драйв», Болгарія. 
15. І міжнародний фестиваль-конкурс «Kharkіv talent musik fest», м. Харків.  

16. Х Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв. 

«Tаlent Fest», м. Переяслав. 
17. Міжнародний фестиваль «STARFALL OF TALENTS», Київ-Рига-Прага. 

18. І Міжнародний фестиваль-конкурс «Сім нот», м. Харків. 

19. Міжнародний фестиваль-конкурс «SHINING STARS of ITALY 2021», Рим, Італія. 

20. ІІІ Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс образотворчого мистецтва 

«Ренесанс». 

21. ХІ Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Зіркова весна», 

м. Переяслав. 

22. Міжнародний фестиваль-конкурс баяністів, акордеоністів та ансамблів "Сучасні 

ритми", м. Кривий Ріг.  

23. І Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв «Зоряний Янгол». 

24. Міжнародний конкурс «Spring life festival». 

25. Міжнародний конкурс «International Rhythm», Ізраїль, Тель-Авів. 

26. ХІІІ Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв 

«Golden Fest». 

27. Міжнародний фестиваль- конкурс «Я йду за мрією», м. Кривий Ріг.  

28. Міжнародний фестиваль українських мистецтв «Діамант роду», Київ-Сан- 

Франциско, 2021. 

29. ІХ Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича, м. Київ. 

30. Міжнародний онлайн фестиваль-конкурс «Georgia Independense day», Грузія. 
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РОБОТА ЦЕНТРІВ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

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

змістовного дозвілля в районі діють позашкільні навчально-виховні клубні заклади Освітньо-

культурний центр «Дивосвіт» та Центр естетичного виховання «Гармонія». 
До Освітньо-культурного центру «Дивосвіт» 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 – 500 чол.   

Центр естетичного виховання «Гармонія» є позашкільним навчальним закладом, 

головною метою якого є створення умов для забезпечення реалізації права громадян на здобуття 

позашкільної освіти, формування вмінь і навичок за інтересами, забезпечення потреби 

особистості у творчій самореалізації, розвитку творчих та інтелектуальних здібностей дітей і 

молоді, задоволення їхніх інтересів, освітніх потреб, духовних запитів, сприяння національно-

патріотичному вихованню, підготовки до активної громадської та професійної діяльності, 
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соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та 

стану здоров’я вихованців. 

Навчання в Центрі естетичного виховання «Гармонія» протягом 2021 року 

проходило за напрямами: художньо-естетичний, гуманітарний, декоративно-прикладний.  

Протягом звітного періоду в Центрі естетичного виховання «Гармонія» працювали 

майстерні: «Крок до школи», «Хореографія», «Розпис по склу», Театр сценічного костюму 

«TAN DEM», 3 зразкові майстерні: «Креативне рукоділля», «Живопис. Малюнок, 

Скульптура», зразковий дитячий театр-студія «Вишневий сад». 

Гуртківці центрів естетичного виховання постійно беруть участь у всеукраїнських, 

міських, районних культурно-масових заходах (концертах та фестивалях, змаганнях, конкурсах, 

виставках). 

 

 

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. 

У І півріччі 2021 року Управлінням проведено 4 фізкультурно-масових заходи: 

Спартакіада учнівської молоді, Відкрита першість Деснянського району з гімнастики художньої 

«Золота мрія дитинства»,  Відкритий турнір з футболу «Дзвони Чорнобиля» та фізкультурно-

оздоровчі заходи з нагоди Дня Європи, у яких взяло участь 853 особи.  

З початку  2021 року Управлінням присвоєно 210 спортивних розрядів ІІ та ІІІ категорії, 

що також пояснюється відсутністю змагань, на відміну аналогічного періоду у 2020 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) 
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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. 

 

Протягом І півріччя 2021 року у Деснянському районному Центрі фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» проведено 53 заходи,  кількість учасників – 1400 осіб, 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, кількість відвідувачів – 1184 особи. 

 

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА 

 

Впродовж звітного періоду по галузі «Молодіжна політика», згідно з затвердженого 

календарного  плану реалізації проєктів та проведення заходів з питань молоді у Деснянському 

районі міста Києва на 2021 рік, Управілінням проведено та організовано низку загально районних 

заходів на яких були відзначені цінними подарунками представники активної молоді. Заходи 

проведено із дотриманням протиепідемічних заходів викликаних гострої респіраторної хвороби 

COVID-19.  

27 червня організовано та проведено загальнорайонний захід присвячений «Дню молоді 

та Дню Конституції України», на якому було відзначено цінними подарунками 30 та подяками і 

грамотами представників активної молоді та лідерів громадських організацій району. 

Організовано та проведено святкову спортивно-розважальну програму. Також відзначено на 

міському святі з нагоди Дня молоді заохочувальними відзнаками Київського міського голови до 

Дня молоді 4 кандидатури від району. 
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У І півріччі  проведена Координаційна рада, яка присвячена партнерству та 

налагодженню комунікації органів влади й організацій громадянського суспільства у контексті 

розвитку національно-патріотичного виховання молоді у районі. Одним з питань було 

започаткування щорічного фестивалю «Я молодий патріот». 

В рамках розвитку неформальних форм роботи з молоддю, розроблені та проведені 

семінари та тренінги «Школа молодого лідера», з врахуванням сфери  зацікавленості молоді. 

Зустрічі проводилися в форматі офлайн так і онлайн на платформі Zoom. 

Також на виконання Указу Президента України «Про започаткування соціального 

проєкту «Активні парки – локації здорової України» з червня проводяться безкоштовні заняття з 

йоги та стретчінгу в парках «Деснянський», «Я люблю мій парк» та на Центральній спортивній 

арені Деснянського району. 

Впродовж звітнього періоду на відзначення талановитої та обдарованої молоді району 

підготовлено та подано у визначені терміни документи 25 кандидатів для отримання державних, 

міських, районних премій, 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 2021 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.  

У І півріччі до Управління надійшло 541 заява від батьків та осіб, що їх замінюють, щодо 

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, протягом літнього 

періоду 2021 року.  В червні відправлено на відпочинок та оздоровлення 91 дитину пільгової 

категорії до закладів відпочинку та оздоровлення, а саме: «Зміна» (Київська обл., Бородянський 

р-н, с. Пилиповичі); «Пролісок» (Київська обл., Обухівський район, смт. Козин); «Зачарована 
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долина» (Закарпатська обл., Іршавський р-н, с.Осій), «Прибрежний» (Херсонська обл., смт. 

Лазурне). 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ І СПОРТИВНОЇ ПОЛІТИКИ НА 

ТЕРИТОРІЇ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА У 2021 РОЦІ 

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

культурного, духовного, патріотичного та креативного розвитку молоді району Управлінням 

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 01.08.2021 підписано 287782 декларації, що становить 77,1 % 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 37967 рецептів на відшкодування 

вартості лікарських засобів 16394 хворим, що страждають на серцево-судинні захворювання, 

цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму.  
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Забезпечено реалізацію глобальної ініціативи стратегії Fast-Trask Cities у м. Києві 

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

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. 

Закладом, фахівці якого надають амбулаторну вторинну (спеціалізовану) медичну 

допомогу пацієнтам на території Деснянського району за направленням сімейних лікарів та 

лікарів-педіатрів, є КНП «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 7 пакетів надання медичної 

допомоги. 

Впроваджено електронне направлення на консультацію до спеціалістів Підприємства та 

лабораторні обстеження за направленням сімейних лікарів та лікарів-педіатрів, електронна 

медична картка, в тестовому режимі – електронний листок непрацездатності, який  з 01.09.2021 

буде впроваджуватися в повному обсязі.  

ЕлектроннаЕлектронна медицинамедицина

 ВпровадженоВпроваджено електроннеелектронне направленнянаправлення

нана консультаціюконсультацію додо спеціалістівспеціалістів

 ВпровадженаВпроваджена електроннаелектронна медичнамедична

карткакартка пацієнтапацієнта

 ВВ тестовомутестовому режимірежимі впровадженовпроваджено

електроннийелектронний листоклисток непрацездатностінепрацездатності

 
За 6 місяців поточного року за Програмою медичних гарантій проведено 5618 

мамографічних досліджень, 27556 ультразвукових досліджень, 33451 електрокардіографічних 

досліджень, 936 езофагогастроскопій, тощо. 

За звітній період проведено всього 4280 операцій, в тому числі на органах зору, вуха, 

горла, носа, судинах, органів черевної порожнини, сечостатевої системи, кістково-м’язової 

системи, молочної залози, шкірі та підшкірній клітковині. 

Проліковано в умовах денних стаціонарів 3734 особи, що складає 120,8 на 10 тис. 

населення. 

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 вхідної групи в КНП «Консультативно-діагностичний центр» на суму 702,4 тис.грн.. та  в 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» на суму 1 875,907 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 1 899, 630 тис. грн. 

ОбладнанняОбладнання

 

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, а також сімейними лікарями за допомогою швидких 

тестів. 

З 11.03.2021 розпочалася  вакцинація проти COVID-19, яка проводиться відповідно до 

Дорожньої карти з впровадження вакцинації від гострої респіраторної хвороби  COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 24.12.2020 № 3018. 

На сьогодні вакцинація у Деснянському районі міста Києва здійснюється у 2-х міні-

вакцинальних центрах та в 13 пунктах щеплення, які розташовані на базі центрів первинної 

медико-санітарної допомоги.  

Працівникам критичних інфраструктур та організованих колективів вакцинацію 

проводять медичні працівники мобільної бригади КНП «Консультативно-діагностичний центр» 

Деснянського району м. Києва. 

  

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ 

ВІДНОСИНИ 

За напрямами основної діяльності Управління  у першому півріччі    2021 року 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 внесення змін до 

Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 № 1082-ХI, з 

01.01.2021 розмір мінімальної заробітної плати складав 6,0 тис. грн. 

Відповідно до рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних 

адміністрацій, рівень виконання показників: «Заборгованість із виплати заробітної плати, зі 
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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» (щоквартально) 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» (щоквартально) стабільно  утримується.    

За результатами виконання показників згаданого розділу Деснянський район міста Києва 

за  січень-липень  2021 року  посів загальне рейтингове 1- 9 місце. 

Згідно з даними Головного управління статистики у м. Києві  середньомісячна 

номінальна заробітна плата штатного працівника в  Деснянському районі (за І квартал 2021 року) 

складала 13 105 грн, та зросла у відповідності до І кварталу 2020 року на 16 %, що дало 

можливість посісти  III місце в рейтингу серед районів міста Києва.  

 
Станом на 01.07.2021 Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією в 

повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати та сплату відповідних платежів (податків 

та внесків) з фонду заробітної плати працівникам підприємств, організацій та установ, у т. ч. 

бюджетної сфери, які засновані на комунальній власності територіальної громади району. 

Згідно з даними Головного управління статистики у м. Києві станом на 01.07.2021 року 

в районі відсутні підприємства-боржники, які мають заборгованість з виплати заробітної плати. 

В рамках контролю щодо дотримання мінімальних державних гарантій  з оплати праці, 

погашення заборгованості із заробітної плати та державних фондів суб’єктами-господарювання, 

Управлінням соціального захисту населення Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації, протягом січня - червня 2021 року проведено аналіз ситуації на 16 підприємствах 

та організаціях району. За результатами розгляду «інформаційних довідок» підприємств, 

підготовлено та надано 124 рекомендації керівникам щодо усунення порушень згідно з чинним 

законодавством. Відповідно до проведеного аналізу, керівниками 9 підприємств  підвищено 

заробітну плату 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 05.04.2021 № 779 «Про організацію громадських робіт у місті 

Києві у 2021 році» затверджено Перелік видів громадських робіт, які мають суспільно-корисну 

спрямованість та задовольняють суспільні потреби територіальної громади міста Києва, а також 

Перелік підприємств, організацій та установ міста Києва, за участю яких планувалася організація 

громадських робіт. 

13105

11265

Динаміка середньомісячної заробітної плати 

штатних працівників Деснянського району (грн)

І квартал 2021 року І квартал 2020 року 
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Відповідно до згаданого розпорядження на проведення громадських робіт виділені 

кошти в сумі 50,4 тис. грн. Протягом звітного періоду укладено один договір (Деснянська 

районна організація ТОВ «Червоного хреста України в м. Києві) на суму 11,76 тис. грн. 

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 2021 року І півріччя 2020 

року 

І півріччя 2021 

року 

І півріччя  2020 

року 

10231 

Загальна кількість осіб, 

які отримують  всі види 

допомоги 

18286 

11873 86,17% 2751 3459 79,53% 

Рівень виконання показника пояснюється реалізацією заходів державної політики 

соціального захисту та регулюється встановленим Порядком обчислення середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги та 

встановленим механізмом обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї 

(домогосподарства) для призначення усіх видів державної соціальної допомоги та житлових 

субсидій, які відповідно до чинного законодавства надаються залежно  від сукупного доходу сім’ї 

(домогосподарства).  

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

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

державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, організована робота по 

призначенню згаданої допомоги, на  обліку перебувало  4 особи. 

Також, в Управлінні здійснено облік 1245 особових справ  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. 

 

Забезпечення  технічними засобами реабілітації 

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) - 5; 

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

вироби - 1424; 

- спеціальні засоби для спілкування та обліку інформації - 7; 

- направлено заяв до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 

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

інтернату - 34; 

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

інвалідам війни - 27; 

- видано палиці/милиці - 58; 

- 2336 особам засоби гігієни на суму 6 723 028 грн. 

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 
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особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками 

в Управлінні станом на 30.03.2021  укладено такі договори: 

/тристоронній договір: 

- 19 договорів на забезпечення протезом верхньої/ нижньої кінцівки/ ортезом шарнірним 

на нижню кінцівку; 

- 60 договорів про забезпечення кріслом колісним 

/двосторонній договір: Про забезпечення технічними  та іншими засобами реабілітації 

(крім протезів верхніх та нижніх кінцівок)  

- 21 договір щодо малої механізації; 

- 3 договори на технічні засоби (палиці, милиці); 

- 1 договір на засоби пересування; 

- 22 на ортопедичне взуття; 

- 10 на протезно - ортопедичні вироби; 

- 4 на протези молочної залози; 

- 2/2 на ремонт протезно - ортопедичних виробів /крісел колісних 

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

Порядку використання коштів, передбачених  у державному бюджеті для здійснення реабілітації 

дітей з інвалідністю» Управлінням укладено 47 двосторонніх договорів  на  загальну  

суму 865,331 тис. грн. 

Сформовано 47 особових справ та направлено до Київського міського центру реабілітації 

дітей з інвалідністю для оздоровлення дітей з інвалідністю в Центрі реабілітації та відпочинку 

АКВАРЕЛЬ  ТОВ «Скадовськ-Аква». 

 

Призначення державної соціальної допомоги громадянам, які не мають права на 

пенсію та особам з інвалідністю 

 У звітному періоді призначено державну соціальну допомогу 690 особам, які не мають 

права на пенсію та особам з інвалідністю, видано 214 довідок про перебування на обліку та розмір 

допомоги вказаним особам та  48 посвідчень особам про отримання державної соціальної 

допомоги; здійснено призначення  тимчасової соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату -  157 особам.   

 

Здійснення контролю за призначенням (перерахунку) пенсій, органами Пенсійного 

фонду України, згідно з чинним законодавством 

У звітному періоді перевірено 747 пенсійні справи, зокрема 359 пенсійних справ 

призначених вперше та 501 пенсійна справа, по яких прийняте рішення  про перерахунок пенсій.  

 

Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка» 

Станом на 01.07.2021 спеціалістами Управління прийнято/опрацьовано 1401 заяв 

стосовно одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”: 

- призначено грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги 

“пакунок малюка” - 807 особам; 

- прийнято заяв на натуральну допомогу “пакунок малюка” /594 особам. 

В розрізі виконання завдань основної діяльності Управління організована робота щодо 

надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня». 

 

Надання матеріальної допомоги соціально вразливій категорії громадян 

В розрізі виконання заходів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 

2019-2021 роки»  з початку року надано матеріальну допомогу  1623 малозабезпеченим особам 

на суму 3 126,343 тис.грн/середній розмір допомоги складав 1926 грн/особу;  протягом звітного 

періоду прийнято/опрацьовано 156 та сформовано відповідні справи з метою надання 

матеріальної допомоги на поховання особам, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті 
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не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні, 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого. 

 

 
Станом на 01.07.2021 прийнято 21 заяву /сформовані рішення про призначення 

одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової 

служби. 

 

Комплекс реєстраційних послуг для новонароджених Є-Малятко 
 Відповідно до заяв, які надійшли через електронні засоби комунікації, опрацьовано 622 

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» опрацьовано 57 заяв на скерування дітей для 

оздоровлення та відпочинку   у  згаданих  дитячих  центрах. 

 

Забезпечення санаторно - курортного лікування пільгової категорії громадян 

Спеціалістами Управління видано безкоштовно 122 путівки у санаторно-курортні 

заклади, з них оздоровлено: ветеранів війни - 36 (осіб); осіб з інвалідністю загального 

захворювання - 53(осіб); ветеранів праці - 33(особи).  

В контексті механізму оплати послуг із санаторно-курортного лікування учасників 

антитерористичної операції, станом на 01.07.2021 розроблено та укладено 33 трьохсторонніх 

договорів з контрагентами стосовно  надання  таких послуг. 

У розрізі  виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-

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

видано 130 путівок (57 - дорослі, 73 - дитячі) для оздоровлення дружин та дітей до 14 років 

учасників антитерористичної  операції.  

перше півріччя 2021 року перше півріччя 2020 року

1623

609

3126,4 тис. грн

1634,7 тис. грн
1926 грн

2684 грн

малозабезпечені особи загальна сумма тис. грн

середній розмір допомоги на особу, грн
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Робота з окремими категоріями киян 

У Деснянському районі міста Києва забезпечуються 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 01.07.2021 на обліку в Деснянському районі  перебувало: 

 1538 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. 

 

Адресна матеріальна допомога 

В межах видатків, передбачених в бюджеті міста Києва на 2021 рік, окремі категорії киян 

отримали адресну матеріальну допомогу, а саме: 

 
категорії киян осіб 

щомісячна матеріальна допомога киянам – учасникам антитерористичної 

операції та члени їх сімей 

8 

щомісячна матеріальна допомога членам сімей учасників анти 

терористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у 

антитерористичній операції, та киян - учасників антитерористичної 

операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти, зокрема яким 

встановлено та/або які отримали пільгу в розмірі 50-відсоткової знижки 

плати за житлово-комунальні послуги згідно із Законом України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

34 

53

130

33

33
36

222
особи з інвалідністю 

загального захворювання

оздоровлення дружин та 

дітей до 14 років 

учасників                           

антитерористичної 

операції

пільгові категорії громадян
кількість путівок 
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щомісячна матеріальна допомога на оплату житлово-комунальних послуг 

киянам - членам  сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які 

загинули (померли) чи пропали безвісти на території Республіки 

Афганістан, яким встановлено відповідний статус    

7 

компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам - 

постраждалим учасникам Революції Гідності які отримали легкі тілесні 

ушкодження, побої, мордування 

19 

компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей 

киян - Героїв Небесної Сотні 

 

4 

компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам 

постраждалим учасникам Революції Гідності які отримати тілесні 

ушкодження середньої тяжкості 

3 

З  метою надання учасникам антитерористичної операції послуг із психологічної 

реабілітації за рахунок бюджетних коштів сформовано  перелік суб’єктів надання послуг із 

психологічної реабілітації, 23 особи отримали такі послуги. 

Укладено договори на професійне навчання учасників антитерористичної операції за 

напрямком вивчення англійської мови - 4 особи (ПП «Робот-Інтелект»). 

 

Встановлення статусу 

Встановлено статус та видано відповідні посвідчення окремим категоріям  киян: 

- особи з інвалідністю внаслідок війни - 74 особам; 

- члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни - 23 особам; 

- реабілітовані особи від політичних репресій - 3 особа; 

- учасника війни - 2 особа; 

- ветерана праці - 64 особам. 

 

Забезпечення житлом осіб пільгових категорій 

У звітному періоді сформовано потребу у наданні грошової компенсації на придбання 

житла у 2021 році відповідно до: 

- постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення 

житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також 

членів їх сімей» на 8 заявників та членів їх сімей, які включаються в розрахунок грошової 

компенсації  на суму    13 925, 141 тис.грн.; 

- постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення 

житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також членів їх сімей» на 26 заявників та членів їх сімей, які включаються 

в розрахунок грошової компенсації на суму 53 633 444,90 грн; 

- постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення 

житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України» на 47 заявників та членів їх сімей, які включаються в розрахунок грошової 

компенсації  на суму  86 776, 292 тис.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, у визначеному періоді  в ДП ІОЦ єдиної Web - орієнтованої інформаційної 

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

15508 осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території,  районів проведення 
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антитерористичної операції та операції об’єднаних сил,  з них  11072 - сім’ї,  працездатних осіб - 

7427, пенсіонерів - 2990,   480 -  осіб  з інвалідністю,  2958 - діти. 

 

Соціальний  захист  громадян,  які постраждали 

 внаслідок Чорнобильської катастрофи: 

В  Деснянському районі м. Києва перебувало на обліку 18049 осіб, постраждалих 

внаслідок аварії на ЧАЕС, які мають право користуватися  пільгами  та  компенсаціями, зокрема 

2750 дітей: 

  Всього  постраждалих   

 
18049 

наслідків аварії на ЧАЕС  7487 

категорія 1                             2719 

категорія 2 3770 

категорія 3 998 

Потерпілі від Чорнобильської катастрофи  6506 

категорія 1 840 

категорія 2 4828 

категорія 3 531 

категорія 4  230 

серія Г 76 

Діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи 2750 

діти - інваліди 11 

діти - сироти  3 

діти - напівсироти  3 

Діти, які проживають (навчаються, працюють) на територіях радіоактивного 

забруднення 
11 

Учасники ліквідації інших ядерних аварій  45 

категорія 1 17 

категорія 2 17 

категорія 3 11 

Вдови, вдівці, опікуни дітей померлих громадян 1262 

Евакуйовані із зони відчуження у 1986 році 4493 

Протягом звітного періоду здійснено прийом документів від   146 громадян / через засоби 

електронної комунікації та скриньку, з метою встановлення статусу постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС та видано 106 відповідних посвідчень. 

В контексті механізму оплати послуг із санаторно-курортного лікування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у звітному періоді розроблено та укладено 

222 трьохсторонніх договорів з контрагентами стосовно  надання  таких послуг.    

компенсації та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

У звітному періоді в районі обліковано 10850 громадян визначеної пільгової категорії,  

призначено 936 усіх видів компенсаційних виплат.  

 

Призначення житлових субсидій, відшкодування пільг 

Здійснюється монетизація 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 5 засідань районної комісії по вирішенню спірних 

питань, які виникають при призначенні субсидії та пільг, розглянуто 631 справу. Відповідно до 

постанови Уряду від 14 квітня 2021 року №  420 «Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» з травня місяця призупиняється дія комісій щодо  призначення 

житлових субсидій  та  пільг на підставі рішень. 
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Призначення житлових субсидій: 
Період: 

перше півріччя 

2021 року 

Кількість 

домогосподарств, які 

отримують житлову 

субсидію   

Сума нарахованої житлової субсидії, тис.грн 

січень 14 086 23 888, 363 

лютий 14 343 24 919, 274 

березень 14 266 23 723, 061 

квітень 13 403 15 574, 134 

травень 339 824, 990 

червень 7249 8 358, 543 

У порівнянні до 2020 року загальна кількість домогосподарств та сума житлових 

субсидій значно зменшилась у зв’язку з тим, що Урядом внесено зміни до Порядку нарахувань 

житлових субсидій: 
Період: 

 перше півріччя 

2020 року 

Кількість 

домогосподарств, які 

отримують житлову 

субсидію   

Сума нарахованої житлової субсидії, 

 тис. грн 

січень 15 769 26 164, 271 

лютий 14 609 22 389, 738 

березень 14 838 21 663, 931 

квітень 15 266 19 445, 326 

травень 11 087 6 983, 313 

червень 11 283 7 244, 342 

  
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. Відповідну інформацію висвітлено на 

офіційному Інтернет - порталі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

Відшкодування пільг на житлово-комунальні послуги: 
Період: 

перше півріччя 2021 року 

 

Кількість пільговиків, яким здійснено 

нарахування пільг 

Сума нарахування пільг, 

грн 

січень 19 010 23 307 060 

лютий 18 604 23 339 167  

березень 18 502 23 100 586 

квітень 18 462 16 791 533 

травень 18 384 10 277 704 

червень 18 764 10 379 842 

У порівнянні до відповідного періоду 2020 року  у звітному періоді здійснено 

оптимізацію та актуалізацію кількості пільговиків в Єдиному Державному автоматизованому  

реєстрі пільговиків:  
Період: 

перше півріччя 2020 року 

Кількість пільговиків, яким здійснено 

нарахування пільг 

Сума нарахування пільг 

грн 

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 

Нарахування компенсацій 
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Нараховані компенсації та доплати підприємствам, які зареєстровані в Деснянському 

районі м. Києва, на яких працюють громадяни, які мають статус  постраждалих внаслідок аварії 

на ЧАЕС на суму 2 304,490 тис.грн, профінансовано компенсацій на суму  2  641.870 тис.грн.  

 

Відшкодування соціальних стипендій 

Проводиться фінансування соціальних стипендій, призначених студентам вищих 

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

замовленням. Станом на 01.07.2021 здійснено нарахування та профінансовано стипендій  на                  

суму  3 80,154 тис. 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 01.07.2021   в 

системі «Картка киянина» зареєстровано 126 801  картку, активовано - 105 200 карток.  

                

Обстеження матеріально - побутових умов проживання громадян 

Здійснено контроль за призначенням та цільовим використанням усіх видів державної 

допомоги та  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 - 288 сімей; 

 /здійснено вибіркові перевірки особових справ доцільності призначення державної 

соціальної допомоги, своєчасності перерахунку коштів та цільового їх використання - 178 

особових справ; 

 /здійснено вибіркові перевірки цільового використання соціальної допомоги при 

народженні дитини - 156 сімей.    

   

Організація надання соціальних послуг 

Відповідно до  встановленого Порядку організації надання соціальних послуг, 

спеціалістами Управління опрацьовано заяви від малозахищених верств населення щодо надання 

соціальних послуг /прийнято 235 відповідних рішень. 

Сприяння діяльності громадських організацій 

У звітному періоді здійснено відбір громадських об’єднань (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 (зі змінами) за напрямами: «Надання, на умовах конкурсного 

відбору, фінансової допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну 

спрямованість, на виконання (реалізацію) розроблених ними проектів», «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». 
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Видатки громадським організаціям на реалізацію розроблених ними проектів, розділенні 

між відповідними організаціями у наступних розмірах: 

- Громадська організація «Спілка ветеранів Афганістану Деснянського району м. 

Києва» – 152,0 тис. грн; 

- Громадська організація «Інвалідів - чорнобильців «Земляки» - 131,0 тис. грн; 

- Громадська організація «Товариство ветеранів-інвалідів ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС» - 142,4,0 тис. грн; 

- Громадська організація «Застава» - 26,5 тис. грн; 

- Організація ветеранів Деснянського району м. Києва - 255,0 тис. грн; 

- Деснянська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. Києві -

175,0 тис. гривень. 

Асигнування на проведення державних та визначних дат на 2021 рік затверджено у сумі 

190,0 тис. грн,  з яких використано 54,3 тис. гривень. 

                                   

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 140 судових засіданнях за позовами громадян в 

адміністративних та цивільних справах про визнання дій неправомірними та зобов’язання 

вчинити певні дії.  

На опікунському обліку при Деснянській районній в місті Києві державній  адміністрації  

перебувало 418 осіб, з них 405  недієздатних осіб  та 13 осіб,  дієздатність яких обмежена судом, 

64 недієздатним особам призначено двох опікунів,  7 осіб здійснюють опіку над двома 

підопічними,  127 осіб перебуває на державному утриманні в інтернатних закладах.  

У 8 недієздатних осіб відсутні опікуни, з них над 6 особами здійснює опіку інтернатний заклад. 

У звітному періоді проведено 4 засідання опікунської ради, на яких розглянуто 30 питань 

щодо встановлення опіки (піклування) та захисту прав недієздатних (обмежено дієздатних) осіб. 

За результатами розгляду підготовлено та направлено до суду подання (висновків) - 15 про 

доцільність призначення опікунів (піклувальників) та 1 заява про зняття повноважень з опікуна 

у зв’язку з невиконанням обов’язків; підготовлено 7 проектів розпоряджень Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації,  з них:  3 - про надання дозволу на відчуження 

майна, 4 - на влаштування недієздатних осіб до психоневрологічного інтернату. 

Станом на 01.07.2021 в Деснянському районному суді м. Києва відкрито провадження у 

справах про визнання 37 осіб, мешканців  Деснянського району м. Києва, недієздатними, до 

участі в яких залучені представники сектору опіки та піклування,  1 справа - в Київському 

апеляційному суді.  

Представники сектору опіки та піклування залучені до участі у  1 цивільній справі в 

якості третьої особи, та 4 кримінальних справах, в якості законних представників обвинувачених 

та потерпілих.   

 

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 

4 
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у тому числі:  

- прийнято рішення про направлення на 

альтернативну (невійськову) службу 
2 

- відмовлено в направлені на альтернативну 

(невійськову)службу 
2 

у тому числі за причинами:  

- несвоєчасне подання заяви 2 

 
Чисельність громадян, які проходили альтернативну (невійськову) службу за видами 

діяльності в Деснянському районі міста Києва,  у звітному періоді складала 4 особи. 

 

Надання соціальних послуг населенню Деснянського району  м. Києва 

 

Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району міста 

Києва (надалі - Територіальний центр) у першому півріччі 2021 року виявлено 2237 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 1 910 осіб отримали 114 530 

соціальних послуг (334 363 заходи) згідно з Державними стандартами та укладеними 

договорами. Відповідно до звітного періоду 2020 року виявлено осіб - 95,4%, надано послуг - 

117%, заходів, які складають зміст соціальних послуг - 104%. 

Рівень показника співвідношення чисельності осіб, які перебували у складних життєвих 

обставинах і потребували соціальних послуг та чисельності охоплених наданням соціальних 

послуг складав 85,4%.  

У Територіальному центрі існує тенденція зменшення кількості отримувачів соціальних 

послуг у зв’язку з внесеними змінами до переліку категорій отримувачів соціальних послуг за 

рахунок бюджетних коштів відповідно до Закону України від 17.01.2019 № N 2671-VIII 

«Про соціальні послуги». 

Здійснювались заходи щодо розширення надання соціальних послуг: 

- з січня 2021 року у структурних підрозділах Територіального центра  впроваджено 

соціальну послугу інформування; 

- з лютого 2021 року у відділеннях соціальної допомоги вдома та відділенні  надання 

соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю Територіального центру 

впроваджено соціальну послугу фізичного супроводу осіб з інвалідністю, які мають порушення 

опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, 

фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями; 

- з квітня 2021 року у відділеннях соціальної допомоги вдома Територіального центру 

впроваджено соціальну послугу паліативного догляду. 

 
Порівняльна діаграма кількості виявлених громадян та кількості громадян, 

 яким надано соціальні послуги 

Кількість виявлених 

громадян
Кількість громадян, 

яким надано соціальні  

послуги (заходи)
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У відділеннях соціальної допомоги вдома впродовж звітного періоду  відповідно до 

Державних стандартів 825 особам похилого віку та особам з інвалідністю надано 47606 

соціальних послуг (208922 заходи) догляду вдома, паліативного догляду, представництва 

інтересів, фізичного супроводу осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового 

апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, 

моторними, психічними та поведінковими порушеннями зокрема за рахунок отримувачів 

12 особам - 228 послуг догляду вдома (237 заходів) на суму 15,9  тис. грн. 

Зокрема, відділеннями надано такі соціальні послуги: 

820 особам - 39 729 послуг догляду вдома (189 215 заходів),   

5 особам - 407 послуг паліативного догляду (2 804 заходи); 

800 особам - 7 428 послуг представництва інтересів (16 835 заходів); 

21 особі - 42 послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю, які мають порушення 

опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, 

фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями (68 заходів). 

Осіб похилого віку та осіб з інвалідністю обслуговує 61 соціальний робітник, які надають 

вищевказані соціальні послуги. В Територіальному центрі існує  11 вакансій соціальних 

робітників.   

 

 

Порівняльна діаграма кількості виявлених громадян та наданих 

соціальних послуг відділеннями соціальної допомоги вдома 

 

  
 

У відділенні денного перебування Територіального центру впродовж звітного періоду 

454 особам похилого віку та особам з інвалідністю (з них 43 особи перебували на обслуговуванні 

в інших відділеннях Територіального центру) надано 9 773 послуги соціальної адаптації, 

консультування та інформування (10 623 заходи),  зокрема:  

76 особам - 321 послугу консультування ( 685 заходів);  

332 особам - 332 послуги інформування; 

454 особам - 9 120 послуг соціальної адаптації (9 606 заходів), зокрема соціально - 

педагогічну послугу «Університет третього віку». 

 

Кількість громадян
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Порівняльна діаграма кількості виявлених громадян 

 та наданих соціальних послуг відділенням денного перебування 

 

У зв’язку з запобіганням інфікування коронавірусною інфекцією, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України  від 11.03.2020 № 211, робота Університету проводилася 

з відповідними обмеженнями,  запроваджені дистанційні групові заняття, індивідуальні 

консультації в форматі відеоконференцій, лекцій  через програми Zoom, Skype, соціальні мережі 

Facebook, Viber. 

На базі відділення в «Університеті третього віку» соціальними працівниками на 7 

факультетах проведено 513 занять з використанням технології дистанційного навчання та надано 

8 898 послуг. 

 

   
 

Серед функціонуючих в Університеті факультетах найбільша кількість слухачів 

відвідувала такі факультети: «Культурознавство» (378 осіб), «Інформаційні технології» 

(114 осіб), «Іноземна мова»: англійська (91 особа), «Психологія» (88 осіб), «Здоровий спосіб 

життя» (78 осіб), «Прикладні методики» (53 особи), «Хоровий спів» (12 осіб). 

 

У відділені надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю 
Територіального центру впродовж першого півріччя 2021 року 84 дітям з інвалідністю надано 

40 040 соціальних послуг (97 704 заходи) з соціальної, психологічної, педагогічної та фізичної 

реабілітації, денного догляду, медичного супроводу, консультування, соціальної адаптації, 

натуральної допомоги, транспортні послуги та фізичного супроводу осіб з інвалідністю, які 

мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з 

інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими 

порушеннями. 

Кількість громадян
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Порівняльна діаграма кількості виявлених дітей з інвалідністю  та 

наданих соціальних послуг відділенням надання соціальних та реабілітаційних 

послуг для дітей з інвалідністю 

 

   
 

У звітному періоді 33 дітям з інвалідністю надано 1843 послуги денного догляду (14 744 

заходи), зокрема 3-ох разове збалансоване харчування (обіди в групі денного перебування 

неповного дня) на загальну суму 81,6 тис. грн та 24 дітям з інвалідністю 1536 транспортних 

послуг з перевезення/реверс на спеціалізованому автомобільному транспорті. 

Впродовж звітного періоду у відділенні соціальні послуги надавались у  наступних 

групах: 

- 2 групи денного перебування повного дня (22 дитини з інвалідністю); 

- 1 група денного перебування неповного дня (11 дітей з інвалідністю); 

- 2 групи соціально-медичної реабілітації дітей разом з батьками (35 дітей 

з інвалідністю); 

- 2 групи консультування/соціальної адаптації (16 дітей з інвалідністю). 

У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

Територіального центру впродовж першого півріччя 2021 року надано  17035 соціальних послуг 

1495 особам, а саме: 

1816 послуг інформування - 670 особам; 

15 219 послуг натуральної допомоги - 1495 особам 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, комплектів постільної білизни, медикаментів, промислових товарів, послуг 

перукаря, швачки, тесляра  тощо на загальну суму    3 910,7 тис. грн. 

Кількість дітей з 

інвалідністю Кількість послуг
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Порівняльна діаграма кількості виявлених громадян та наданих соціальних послуг 

відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

За кошти міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на    2019-2021 роки» 

у Територіальному центрі малозабезпеченим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю 

була надана натуральна допомога на загальну суму 3 589,1 тис. грн, а саме: 

безкоштовні гарячі обіди щомісячно - 235 особам на загальну суму 440,41 тис. грн; 

продуктові набори (в т.ч. пасхальні вироби) - 1 214 особам на загальну 

суму 1 257,9 тис. грн; 

засоби особистої гігієни (підгузки, пелюшки) - 185 особам на загальну 

суму 1 830,4 тис. грн; 

комплекти постільної білизни - 42 особам на загальну суму 20,4 тис. грн; 

миючі засоби щоквартально - 434 особам на загальну суму 40,0 тис. грн. 

  

 
  

 

За звітний період відповідно до листів Територіального центру, забезпечена 

партнерська взаємодія з благодійними фондами, релігійними конфесіями: АТ НВЦ 

«Борщагівський ХФЗ», БО Міжнародний благодійний фонд «Давай допожемо», БО «БФ» 

Щаслива лапа», Парафія Різдва Христова УПЦ, ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна», депутатів 

Київської міської ради та  інші. 

З початку року 875 особам  (у тому числі дітям з інвалідністю), які перебували на 

обслуговуванні в Територіальному центрі та опинилися в складних життєвих обставинах, надано 

натуральну допомогу за кошти благодійників на загальну суму 240,01 тис. грн у вигляді 

продуктів харчування, солодощів,  засобів гігієни, тощо. У січні 2021 року безкоштовно 

доставлено 1000 гарячих обідів для 100 малозабезпечених осіб, які перебували на обслуговуванні 

в Територіальному центрі. 

За звітний період 1 учасник антитерористичної операції та його сім’я (мати) отримали 

143 послуги (439 заходів) догляду вдома, представництва інтересів, фізичного супроводу осіб з 

інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах 

колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та 

Кількість громадян
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поведінковими порушеннями та 12 послуг натуральної допомоги у вигляді продуктів харчування, 

пасхальних виробів, миючих засобів, засобів особистої гігієни, набору постільної білизни тощо 

на загальну суму 13,6 тис. грн.  

Одна дитина з інвалідністю член сім’ї антитерористичної операції отримала 21 послуг 

(102 заходи) соціальної, психологічної та педагогічної реабілітації, медичного супроводу та 

консультування.  

З початку року 2 автомобілями Територіального центру 111 особам надано 1 625 послуг 

з транспортного перевезення (зокрема 87 особам похилого віку). 

В умовах карантину для своєчасного та якісного надання соціальних послуг особам 

похилого віку та особам з інвалідністю соціальними робітниками та працівникам 

Територіального центру відповідно до посадових обов’язків надано 251 послугу з транспортного 

перевезення /доставки продуктових наборів, засобів особистої гігієни. 

За вищезазначений звітний період проведено роботу з опитування 1 124 отримувачів 

соціальних послуг за анкетою «Адресне опитування щодо потреби у соціальних послугах 

мешканців міста Києва у 2021 році» та внесено анкети в Google формі. 

На базі Територіального центру для всіх громадян, які потребували допомоги та мали 

ризик замерзнути, в період низьких температурних показників працював цілодобовий пункт 

обігріву, за адресою вул. Вікентія Беретті, 18, який був забезпечений чаєм, цукром, одноразовим 

посудом, медичною аптечкою та теплим одягом. За період з 01.12.2020 до пункту обігріву 

звернулись 77 осіб, які перепочили, зігрілись, з них 26 осіб отримали теплий одяг. 

Працівники Територіального центру постійно в доступній формі проводять 

інформаційно-роз’яснювальну роботу серед отримувачів соціальних послуг (осіб похилого віку, 

осіб з інвалідністю), щодо запобігання захворювання  COVID-19, шляхів передачі вірусу SARS-

CоV-2" зокрема наголошують щодо гігієни рук, носіння захисних масок в місцях скупчення 

людей. 

 

Реабілітаційні послуги 

 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями Деснянського району міста Києва (надалі-Центр) є соціальним закладом для дітей 

та молоді з функціональними обмеженнями віком від 7 до 35 років, метою діяльності якого є 

відновлення та підтримка їх фізичного та психічного стану,  адаптація та інтеграція у суспільство, 

психологічна підтримка сім’ї, в якій вони виховуються.  Основним завданням Центру є надання 

психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, освітніх та 

інформаційних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями та членам їх сімей. 

За результатами проведеної роботи протягом першого півріччя  2021 року спеціалістами 

Центру  надано 2863 індивідуальних послуг, а саме: 615 психологічних послуг, 1084 соціально-

педагогічних послуг, 643 соціально-медичних послуг, 45 соціально-економічних послуг та 476 

інформаційних. 

Загальна кількість отримувачів реабілітаційних послуг в Центрі: 
Отримувачі послуг Карток в 

роботі 

Кількість 

наданих 

індивідуальних 

соціальних 

послуг 

Кількість 

наданих 

групових 

соціальних 

послуг 

За картками отримувача послуг 

Закрито карток Нових відкрито 

дітей з 

функціональними 

обмеженнями 

66 774 472  4 

молоді з 

функціональними 

обмеженнями 

52 811 675   

батьків та членів 

сімей 
 1278 806   

Центр у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами Деснянської районної 

в місті Києві державної адміністрації у сфері соціального захисту, молоді та спорту, охорони 
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здоров’я, освіти, Центром соціальних служб для сім і, дітей та молоді,  з  Громадською 

організацією  інвалідів «Рисі», та  Громадською організацією «Джерела», з благодійним фондом 

«Незалежна країна» по збору продуктів для дітей з родин, які опинились   у складних життєвих 

обставинах. 

Центром проводяться соціокультурні заходи, 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 

карантину та встановлених у звітному періоді обмежень. 

 У періоди  24.05.2021 - 04.06.2021 та  07.06.2021-18.06.2021  проведено інклюзивний 

відпочинковий/оздоровчий табір денного перебування для молоді з порушенням опорно - 

рухового апарату (с. Нові Петрівці та с. Демидів), а також екскурсії та майстер - класи. 

Відвідувачі  Центру брали участь у ХІІІ Київському міському фестивалі спортивної ловлі «Золота 

рибка» (16.06.2021)  серед дітей та молоді з порушенням опорно - рухового апарату, модератор - 

Центр сімейної риболовлі «Білі камені». 

 

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. 

Система запобігання та протидії домашньому насильству закладу. 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.  

 
 

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 
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було надано 23745 послуг, що включають в себе індивідуальні консультації та групову роботу із 

отримувачами послуг. У І півріччі 2021 року надано 19754 послуг. Частина програм та послуг, у 

зв’язку із карантинними обмеженнями, організовано та надається онлайн. Ускладнення прийому 

громадян зумовлено відсутністю адаптованого приміщення, де можуть здійснювати роботу та 

розміщуватися фахівці Центру. Проблема виникла у 2019 році. 

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 2020 року у притулку перебувало 10 осіб, з них 5 дітей. 

У І півріччі 2021 року у притулку перебувало 5 осіб, з них 1 дитина. 
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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.  

У 2021 році фестиваль проведено 28.08.2021 в парку «Кіото» з успішним відгуком від 

населення Деснянського району міста Києва у форматі проведення психологічних міні-тренінгів, 

спортивно-оздоровчих, творчих локацій та музичними конкурсами у перервах. 

Заклад проводить різні формати групової роботи: тренінги, лекції, терапевтичні групи 

тощо. Тематика та формат змінюються в рамках статутних завдань,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. 

У 2021 році програма проведена повністю в онлайн форматі з квітня по травень включно, 

до заходів залучено охоплено 4318 осіб. 

Зараз закладом реалізується по вересень включно онлайн-школа «Шлях до себе», з 16 

вересня стартує терапевтична група «Світ всередині мене». 

Надалі проведення групових заходів зумовлюється аналізом запиту клієнтів та ключових 

проблемних питань. 
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СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

На первинному обліку Служби у справах дітей та сім’ї в І півріччі 2021 року 

перебувало 328 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (в І півріччі 2020 

року перебувало 318 дітей). З них:  

- дітей-сиріт – 137; 

- дітей позбавлених батьківського піклування – 191 дітей. 

За І півріччя 2021 року в Службі у справах дітей та сім’ї, перебувало під опікою – 270 

дитини (в І півріччі 2020 перебувало 269 дитини). 

А також: 

4 дітей – інвалідів перебувають у державних закладах (за І півріччя 2020 року було 6 

дітей); 

2 дітей – професійно-технічне училище (за І півріччя 2020 року було  

3 дітей); 

2 дітей – у Київському міському дитячому будинку «Берізка» (за  

І півріччя 2020 року було 3 дітей); 

1 дитина – у Київському міському дитячому будинку ім. Городецького (за І півріччя 2020 

року було 2 дитини); 

2 дітей - у Святошинському дитячому будинку-інтернаті міста Києва (для хлопчиків) (за 

І півріччя 2020 року рік було 3 дітей); 

1 дітей - у Дарницькому дитячому будинку – інтернаті міста Києва (за  

І півріччя 2020 року було 1 дитина). 

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.    

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 9 дітей. 

З жовтня 2020 року в Деснянському районі створено третій дитячий будинок сімейного 

типу (Діденків), в якому на даний час проживають та виховуються 10 дітей. 

До дитячих будинків сімейного типу інших районів влаштовано  

1 дитина до ДБСТ Пересенчуків Голосіївського району міста Києва. 
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Водночас в Деснянському районі створено та працює 4 прийомних сімей, в яких 

виховується 7 дітей – Манагадзе та Бобкових, в яких виховується по 1 дитині, в родині Шубських 

–2 дитини, та в Кузніцових – 3 дитини. 

 За звітній період Деснянським районним судом м. Києва за І півріччя 2021 року 

усиновлено 19 дітей (в І півріччі 2020 року – 13 дітей). Громадянами України за І півріччя 2021 

року усиновлено – 15 дітей (за І півріччя 2020 року – 6 дітей), іноземними громадянами за І 

півріччя 2021 не усиновлено жодної дитини (за І півріччя 2020 року – 2 дітей), внутрішньо 

сімейне за І півріччя 2021 – 4 дітей (за І півріччя 2020 року – 5 дітей). З первинного обліку Служби 

у справах дітей та сім’ї за І півріччя 2021 усиновлено 10 дітей (за І півріччя 2020 року – 4 дітей). 

На обліку Служби за І півріччя 2021 перебувало 14 кандидати в усиновителі, в аналогічному 

періоді за І півріччя 2020 року 12 кандидатів. В Деснянському районі проживає 167 сімей 

усиновителів, в яких виховується 188 дітей, в 21 родинах виховується по 2 усиновлених дитини. 

В І півріччя 2020 року проживало 148 сімей усиновителів, в яких виховувалось 186 дитини, в 19 

родинах виховується по 2 усиновлених дитини. 

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 12 профілактичних 

рейдів “Діти вулиці” (за І півріччя 2020 року було проведено 14 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 результаті таких 

перевірок  та рейдів 1 дитина вилучена. (За І півріччя 2020 року було вилучено – 4 дитини з 

сімей).  

У І півріччі 2021 року перебувало на обліку 38 сімей з них – 51 дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах (за півріччя 2020 року перебувало на обліку - 39 сімей з них – 65 

дітей).  

Обстежено житлово-побутові умови проживання дітей у сім’ях, які опинилися у 

складних життєвих обставинах – 112 (за І півріччя 2020 року обстежено - 87 сімей).  

До Деснянського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді направлено 23 - клопотання щодо здійснення соціального супроводу (протягом І півріччя 

2020 року було направлено -  21 клопотання).  

До Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті 

Києві направлено 14 клопотань про притягнення до адміністративної відповідальності батьків, 

які не виконують батьківські обов’язки належним чином (протягом 2020 року за І півріччя 

направлено  13 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 6 дітей. (За І півріччя 2020 року таких дітей було - 12).  

Організовано влаштування дітей, які опинились в складних життєвих обставинах – 6 (в 

2020 році - 15).  

Проведення профілактичних бесід з батьками – 112 (в 2020 році було проведено бесід - 

63).  

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 – 112 (За І півріччя 2020 року було здійснено інспектування – 62 

родини). 
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У І півріччі 2020 року Службою у справах дітей та сім’ї Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації було прийнято 101 звернення/повідомлення про вчинення 

домашнього насильства.  

За І півріччя 2021 року 1252 звернення/повідомлення.  

У Деснянському районі міста Києва на обліку багатодітних сімей у І півріччі 2020 року 

перебувало 2531 родина, у яких виховувалось 8193 дитини, За І півріччя 2021 року перебувало 

2625 багатодітних сімей, у яких виховується 8464 дитини.  

За І півріччя 2020 року на присвоєння почесного звання «Мати-героїня» подано 

документи на 2 багатодітних матерів, За І півріччя 2021 року – 4. 

За І півріччя 2020 року році надано статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми – 

1. За І півріччя 2021 року надано статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми – 1 особі. 

Протягом І півріччя 2021 Службою у справах дітей та сім’ї організаційно забезпечено 

проведення 14 засідань комісії з питань захисту прав дитини Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації, на яких розглянуто 582 питання (за І півріччя 2020 року – 13 засідань та 

розглянуто 452 питань).  

 

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

Основними завданнями заходів Центру є: 

1. Раннє виявлення, облік та вивчення потреб сімей та осіб, які перебувають у СЖО. 

2. Здійснення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих 

обставин, які вони не можуть самостійно подолати за допомогою наявних засобів та 

можливостей. 

3. Попередження виникнення складних життєвих обставин в сім’ях шляхом раннього 

їх виявлення та надання соціальних послуг. 

4. Проведення профілактичної роботи серед громади Деснянського району з метою 

попередження потрапляння у СЖО сімей та осіб, які знаходяться в зоні ризику; профілактика 

соціального сирітства шляхом впровадження нових методів та технологій соціальної роботи; 

формування навичок відповідального батьківства. 

5. Надання індивідуальних та групових соціально-педагогічних, психологічних, 

інформаційних, соціально-економічних, юридичних послуг. 

6. Здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах. 

7. Здійснення оцінки потреб сімей(осіб), які перебувають в складних життєвих 

обставинах. 

8. 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  

9. 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. 

 

 Сім’ї (особи), які перебувають в складних життєвих обставинах і не можуть 

самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив, поділяються за проблематикою:  

  жорстоке поводження з дитиною в сім’ї; відсутність постійного місця роботи у 

працездатних членів сім’ї (особи);  

 особи, які знаходяться та повернулися з місць позбавлення волі. 

 сім’ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 
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 неповнолітні одинокі матері (батьки), яким потрібна підтримка. 

 сім’ї, члени яких мають досвід перебування в інтернатних закладах.  

 жінки, які мають намір відмовитися від новонароджених дітей. 

 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, випускники інтернатних 

закладів, їхні опікуни та піклувальники. 

 кандидати в прийомні батьки та батьки-вихователі, опікуни та піклувальники. 

 прийомні батьки та батьки-вихователі, прийомні діти та діти-вихованці.  

 опікуни, піклувальники, усиновителі. 

 пнутрішньо переміщені сім’ї та особи. 

 учасники антитерористичної операції та члени їх сімей. 

 сім’ї, яких торкнулася проблема насильства. 

 особи у яких існує проблема залежностей (вживачі психоактивних речовин,  у т.ч. 

ін’єкційних наркотичних речовин), тощо. 

 
В Деснянському районному в місті Києві центрі соціальних служб продовж І півріччя 

2020 року працювало 16 фахівців із соціальної роботи.  

Упродовж  І півріччя 2020 року було охоплено 1098 сімей  в них 1465 дітей та складено  

983  актів оцінки потреб дитини та сім'ї, велось 415 супроводів сімей, які опинились в складних 

життєвих обставинах.  
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У І півріччя 2021 року працювало 16 фахівців із соціальної роботи. 

 Кількість сімей (осіб), охоплених соціальними послугами 1436 сімей/осіб в них 1261 

дітей та складено  532  актів оцінки потреб дитини та сім'ї, велось 273 супроводів сімей, які 

опинились в складних життєвих обставинах. 

В ході здійснення соціальної роботи з сім’ями та особами на протязі І півріччя 2020 

року було надано 10595  соціальних послуг, з них: 

-  психологічних – 1020; 

- соціально-педагогічних – 3700;  

- соціально-медичних – 27;  

- соціально-економічних – 1257;  

- інформаційних – 4541;  

- юридичних – 50.  

Протягом І півріччя 2021 року було надано 20555 соціальних послуг, з них:  

- Соціальна послуга консультування – 1248; 

- Соціальна послуга інформування - 19120; 

- Соціальна адаптація - 79; 

- Соціальна послуга профілактики - 64; 

- Кризове(екстрене втручання) – 1; 

- Соціальний супровід сімей(осіб), які опинились в складних життєвих обставинах -  43. 

З метою посилення відповідальності батьків за життя та здоров'я дітей, зменшення 

чисельності дітей, які перебувають в інституційних закладах фахівцями із соціальної роботи 

Центру соціальних служб велось 69 соціальних супроводів сімей, які перебували в складних 

життєвих обставинах. Батьки з 208 сімей, в яких є ризик соціального сирітства, перебуваючи під 

соціальним супроводом, а саме 18 сімей  було направлено на курси підвищення батьківської 

компетенції при Київському МЦСССДМ. В ході соціальних супроводів сім'ї отримали 

консультації психологів, юристів, фахівців із соціальної роботи, за необхідності 

перенаправлялись до недержавних надавачів соціальних послуг (реабілітаційні центри для 

залежних тощо). 

Два фахівця із соціальної роботи Центру постійно супроводжували 5, прийомних сімей 

та 4 дитячі будинки сімейного типу також фахівцями із соціальної роботи Центру в даний період 

велось 27 супроводжень сімей опікунів в 2020 році та 24 сімей в 2021 році.  
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В разі надходження інформації про ймовірне ухилення батьків від виконання 

батьківських обов’язків забезпечуєтьсяся своєчасне реагування. 

Соціальна робота з особами, які знаходилися та повернулися з місць позбавлення волі: 

- сім'ї, члени яких перебувають / перебували у конфлікті з законом – 14 сімей в 2020 

році та 35 сімей в 2021 році: 

-  у т.ч. кількість  молоді від 18 до 35 років, які відбули покарання – 4 особи в 2020 

році, в 2021 році не було;  

-  т.ч. кількість дітей, які за рішенням суду звільнені від відбування покарання з 

випробуванням – 4 особи в 2020 році, в 2021 році не було. 

 

Сім'ї, яких торкнулася проблема ВІЛ – 1 сім’я в 2020 році та 9 сімей в 2021 році. 

Проводилося інформування щодо можливості звернення до БФ «Світ без залежності» 

для проходження реабілітаційної роботи, з метою проходження корекційних програм для сімей, 

яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІД та програми для алко/наркозалежних. 

 

 Соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми 

 

1. Кількість повідомлень від пологових будинків – 1 в 2020 році та 1 в 2021 році. 

2. Кількість жінок, з якими працював спеціаліст - 2 в 2020 році та 2 в 2021 році. 

3. Кількість дітей щодо яких жінки виявили намір відмовитися - 1 в 2020 році та 1 в 2021 

році. 

4. Кількість послуг, їх аналіз за видами – 3 (з них: соціально-педагогічних – 1, 

психологічних – 1, соціально-економічних – 1, інформаційних – 1). 

5. Кількість спеціалістів (їх фах), які працювали з даною категорією клієнтів – 1 в 2020 

році та 2 в 2021 році. 

 

Соціальна робота з сім’ями учасників АТО/ООС. 

На обліку Центру перебувало:  

сімей/осіб учасників АТО/ООС - 303 , в них 396 – дітей в 2020 році; 

сімей/осіб учасників АТО/ООС - 152 , в них 270 – дітей в 2021 році. 

Діти із сімей даної категорії долучались до соціокультурних заходів Центру та заходів, 

які проводили громадські організації:  

 

Батьки разом з дітьми відвідували спортивні клуби на постійній безоплатній основі.  

1. Відвідували тренажерний зал та басейн в мережі спортивно-оздоровчих клубів під 

торговою маркою «Планета Спорт» - 215 осіб. 

2. Відвідували фізкультурно-спортивні заходи за місцем проживання (тхеквондо, 

дзюдо, бокс, кікбоксінг, йога, тренажерні зали) – 15 осіб.  

Учасники АТО/ООС були залучені у районному чемпіонаті по футболу та волейболу. 

Діти даної категорії були залучені у виставці творчих робіт творчого напрямку «Прикладне 

мистецтво» в Муніципальної галереї мистецтв по вул. Драйзера 6. Відвідували вистави у 

«Будинку офіцерів» та «Театру Ляльок». Перегляд мультфільму в кінотеатрах «Флоренція», 

«Multiplex»,  та «Планета Кіно» . Відвідували майстер-клас з вироблення піци «Veteranopizza», 

«ilMolino». Відвідали Національний історико-архітектурний музей «Київська Фортеця» та захід 

на природі «Козацький день» (побудова куреня, гра-квест, спортивні заходи), та ще багато різних 

та інтересних заходів. 
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Участь спеціалістів Центру у мобілізаційній кампанії 

-     Функції психолога  

Визначення оцінки психологічних якостей претендентів на службу за контрактом, якісне 

проведення професійно-психологічного відбору, бесіди та ін. 

-     Діяльність щодо чергового призову  

Визначається функціями, наданими військкоматом. В першу чергу, це психологічна 

робота з призовниками, тобто виявляються внутрішні переживання призовників, і надається 

психологічна підтримка. 

 

-  Кількість показників (кількість осіб/кількість послуг) 

Охоплено 124 особи, 4 групових заходів, 124 послуг 

Під час соціальних відвідувань родин спеціалісти Центру проводять інформування, 

соціально-педагогічні бесіди з метою недопущення ухилення батьків від виконання батьківських 

обов’язків та всебічного дотримання прав та інтересів дитини. 

Соціальна робота з особами, та сім’ями з  числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

На обліку центру перебувало 62 сімей, з них 149 дітей в 2020 році та 48 сімей, з них 

107 дітей в 2021 році. 

Діти, з числа внутрішньо переміщених сімей, залучалися до культурологічного заходу 

району, зокрема, до дня Державного Прапору України де було залучено 5 сімей, з яких взяли 

участь 8 дітей. Також діти залучались до заходів, які проводились на базі Центру, а саме: 3 дітей 

прийняли участь в спортивній рибній ловлі, де мали змогу половити рибу, скуштувати смачну 

рибну юшку, та позмагатися в спортивних вікторинах.   

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 301 «Про 

внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 і від 5 квітня 

2017 р. № 268», діти з числа внутрішньо переміщених сімей мають право на встановлення статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. У зв’язку з чим, 

Деснянський районний в місті Києві центр соціальних служб здійснює оцінку потреб сім’ї для 

подальшого отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів. Протягом І півріччя 2020 було встановлено статус дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів - 67 дітям за І півріччя 2020року та 5 дітям 

за І півріччя 2021 року. 

Соціальна робота з сім’ями, де виховуються діти та молодь з інвалідністю. 
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На обліку в Центрі в І півріччі 2020 року перебувало 67 сімей, де виховувалося 71 дитина 

з інвалідністю та молоді з інвалідністю - 26 осіб.  

На обліку в Центрі в І півріччі 2021 році Соціальним супроводом перебувало 57 сімей, 

де виховувалося 76 дитина та молоді з інвалідністю - 26 осіб. 

Соціальним супроводом охоплено 3 сім’ї, де виховувалося 4 неповнолітні дитини та 3 

особи, які проживають самостійно в І півріччя 2020 року та 11 сімей в І півріччі 2021 року. В 

ході соціального супроводу обговорювалися ситуації та надавалися поради з розв’язання 

соціальних проблем, а саме: надано допомогу в зборі необхідних документів для оформлення 

соціальних виплат, забезпечено гуманітарною допомогою, сприяння у працевлаштуванні, 

долучилися до оздоровлення, медичного огляду та лікування. 

Фахівцем із соціальної роботи при підтримки благодійної організації «Світ без 

залежності» була надана гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів  сім’ям даної 

категорії. 

З метою адаптації в суспільстві діти та молодь з інвалідністю спільно з дітьми пільгових 

категорій запрошуються до культурологічних заходів.  

 
 

 

 

 

 

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. 
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У І півріччі 2021 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.  

підтримку.  

 

ОБОРОННО-МОБІЛІЗАЦІЙНА РОБОТА 

ПРИЗОВ 2021 

 

Весняний призов – 73 особи. 

Планове завдання виконано районом на 100%. 

 

ПРИПИСКА 2021 

У 2021 році до призовної дільниці Деснянського районного у місті Києві військового 

комісаріату приписано 1180 юнаків 2004 року народження. 

 

 

СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ 

Розповсюджено інформаційно-роз’яснювальних листівок про службу в Збройних Силах 

України за контрактом на території Деснянського району загальною кількістю 10 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 2021 року, контракт зі Збройними 

Силами України уклали 41 мешканець Деснянського району міста Києва. 

 

Загальнодержавні заходи 

До проведення загальнодержавних заходів були залучені військовослужбовці військових 

частин, які дислокуються на території району у кількості 25 осіб.  

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 

громадян. 
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З метою забезпечення оперативного та всебічного висвітлення інформації щодо 

діяльності Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – Деснянська 

райдержадміністрація), її структурних підрозділів, територіальних органів, міністерств, відомств 

Деснянського району міста Києва та налагодження ефективної взаємодії влади з інститутами 

громадянського суспільства здійснюється щоденне наповнення інтернет-порталу Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації у складі офіційного порталу міста Києва - 

https://desn.kyivcity.gov.ua/ (за звітний період більше 2 тис. інформаційних повідомлень). 

Особлива увага у звітному періоді приділялася інформуванню мешканців району щодо ситуації 

з розповсюдження коронавірусу 2019-nCoV та водночас, постійно повідомлялося про 

профілактику, вакцинацію та як себе вберегти від хвороби, розповсюджувалися інформаційні 

матеріали та інфографіка для обізнаності громади району. 

Постійно 

публікується та оновлюється 

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.  

Найбільш популярною за відвідуваністю є сторінка Деснянської райдержадміністрації у 

соціальній мережі Facebook. Наразі, дана сторінка https://www.facebook.com/desn.rda є 

своєрідним засобом цілодобового спілкування між Деснянською райдержадміністрацією та 

громадою, що дає можливість мешканцям району оперативно передавати свої звернення, 

побажання і зауваження, та розглядати сторінку, як ще один спосіб проведення консультацій з 

громадськістю. 

З метою оперативного реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо, 

здійснювався моніторинг матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності Деснянської 

райдержадміністрації. 

Варто зазначити, що висловлення конструктивних пропозицій з боку громадськості 

району, яка завжди була однією з найбільш активних у столиці, щодо поліпшення роботи у 

задоволенні потреб жителів є важливою складовою підвищення ефективності роботи районної 

влади. Адже правильне визначення пріоритетів забезпечує проведення робіт та розподіл 

бюджетних асигнувань саме на вирішення найбільш нагальних проблем. 

Особлива увага при обговоренні та прийнятті рішень щодо актуальних питань розвитку 

району спрямовується на взаємодію з Громадською радою при Деснянській 

райдержадміністрації, з представниками органів самоорганізації населення, громадськими 

організаціями, ініціативними групами району. 

Близько 100 громадських організації тісно співпрацюють зі структурними підрозділами 

Деснянської райдержадміністрації та активно беруть участь у життєдіяльності 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 при Деснянській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі – Громадська рада). 

https://desn.kyivcity.gov.ua/
https://www.facebook.com/desn.rda
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Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» з метою 

забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, налагодження ефективної 

взаємодії з представниками інститутів громадянського суспільства, 01 липня 2021 року було 

проведено установчі збори з формування складу Громадської ради при Деснянській районній  

в місті Києві державній адміністрації. Цьому передувало три місяці кропіткої роботи Ініціативної 

групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Деснянській 

районній в місті Києві державній адміністрації (розпорядження Деснянської 

райдержадміністрації від 30.04.2021 № 230). 

До участі у формуванні нової каденції Громадської ради при Деснянській  

в місті Києві державній адміністрації було подано 272 заяви від представників інститутів 

громадянського суспільства, після перевірки на відповідність документів, 247 допущено до 

участі в установчих зборах. 229 делегатів взяли участь в установчих зборах з формування 

Громадської ради.  

Згідно рейтингового голосування, до 

складу Громадської ради при Деснянській 

райдержадміністрації увійшло 35 осіб – 

представників інститутів громадянського 

суспільства. 

Новообраний склад затверджено 

розпорядженням Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 27 липня 

2021 року № 462 «Про затвердження складу 

Громадської ради при Деснянській районній в 

місті Києві державній адміністрації». 

На першому засідання Громадської 

ради при ДРДА було обрано головою 

Аракеляна Артура Олександровича.  

Деснянською райдержадміністрацією 

постійно здійснюється координаційна робота 

з Громадською радою, надається 

консультативна та організаційно-методична 

допомога.  

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. 
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Протягом звітного періоду відбулися робочі зустрічі керівництва району з Президією 

Громадської ради щодо плідної співпраці громади та влади. Було напрацьовано низку ініціатив, 

обговорено проблемні питання та розпочато напрацювання шляхів їх вирішення спільно з 

активною громадою. 

Також Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація тісно співпрацює з 

органами самоорганізації населення (ОСН) нашого району. 

Органи самоорганізації населення – є первинною ланкою, що поєднує владу і 

громадськість. 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 міста Києва станом на 30.06.2021 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 цьому році у Міського конкурсі проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування 

9 ОСНів Деснянського району виграли та отримають фінансування з міського бюджету на 

реалізацію своїх проєктів. Участь уданому конкурсі взяло 51 ОСН міста Києва, з них 11 від 

Деснянського району міста Києва. Переможці: 

1. Комітет мікрорайону «Милославський» - «Облаштування спортивного майданчика 

та встановлення вуличного спортивного комплексу на території Середньої загальноосвітньої 

школи № 300 по проспекту Володимира Маяковського, 93-Г Деснянського району»; 

2. Комітет мікрорайону «Джерело» - «Комплексне облаштування та встановлення 

дитячого спортивно-ігрового майданчика по бульвару Висоцького, 7 в Деснянському районі»; 

3. Будинковий комітет «Поліграфічний» - «Благоустрій подвір`я з урахуванням 

потреб маломобільних груп населення»; 

4. Квартальний комітет «Лісовий» - «СУЧАСНИЙ СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК»; 

5. Будинковий комітет «Вулиця Закревського, 47-Б» - «Ремонт віконних відкосів 

після заміни сходинкових вікон у під`їздах житлового будинку по вулиці Миколи Закревського, 

47-Б у Деснянському районі міста Києва»; 
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6. Комітет мікрорайону «Новодеснянський» - «Майстер клас музичного мистецтва 

"Music Day»; 

7. Комітет мікрорайону «Пухівський» - «День розвитку місцевого самоврядування в 

Деснянському районі»; 

8. Будинковий комітет «Проспект Лісовий, 10» - «БЕЗПЕЧНИЙ БУДИНОК»; 

9. Комітет мікрорайону «Лісовий-4» - «Створення покращеного простору мешканців 

- відвідувачів громадських організацій та установ за адресою просп. Лісовий, 23а». 

 

З метою визначення та вирішення актуальних питань життєдіяльності, в тому числі 

проблемних питань благоустрою, 

Деснянською райдержадміністрацією 

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 

життєдіяльності району.  

 

Відтак за ініціативи голови 

Деснянської райдержадміністрації Дмитра 

Ратнікова були проведені виїзні зустрічі з керівниками ОСНів та активними мешканцями 

мікрорайонів, зокрема з ОСН КМ «Десна», КМ «Милославський», КМ «Биківня», КМ «Радосинь-

1», КМ «Лісовий-4», КК «Лісовий», БК «Проспект Лісовий-10». 

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. 
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Також працівники Управління благоустрою та підприємництва, Управління житлово-

комунального господарства Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації та комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Деснянського району м. Києва» 

тісно співпрацюють з керівниками органів 

самоорганізації населення щодо контролю за якістю 

наданих громадянам, які проживають у будинках на 

території діяльності ОСНу, житлово-комунальних 

послуг, проведення ремонтних робіт та вжиття 

заходів щодо енергозбереження під час 

опалювального сезону. За поданням органів 

самоорганізації населення, з урахуванням їх думки, комунальними службами плануються 

поточні ремонти доріг і тротуарів, 

водопроводів та водозабірних колонок, 

благоустрій та освітлення вулиць і провулків. 

Представники органів 

самоорганізації населення Деснянського 

району беруть активну участь у районних та 

міських заходах, в тому числі приурочених до 

державних свят. 

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 Громадської ради, органів 

самоорганізації населення та активних 

представників ІГС до розгляду та вирішення 

важливих питань життєдіяльності району. 

 

 

При Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації діє  

32 консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Деснянському районі постійно проходять культурно-мистецькі, спортивні та інші 

заходи із залученням активної громади району. 
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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 

У Деснянському районі функціонує Управління (Центр) надання адміністративних 

послуг (далі – ЦНАП) з розміщенням центрального офісу у приміщенні Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації за адресою просп. Володимира Маяковського, 29 та 

територіального підрозділу за адресою просп. Лісовий, 39А.  

Штатна та фактична чисельність ЦНАПу Деснянського району складає 47 осіб, з них 41 

– адміністратор.   

Через ЦНАП надається понад 151 адміністративна послуга, перелік яких затверджено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних 

послуг» та рішенням Київської міської ради від 28.07.2016 № 861/861 «Про визначення переліків 

адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг міста 

Києва».  

За І півріччя 2020 року було прийнято 35 001 адміністративних справ, за І півріччя 2021 

року – 42 369. Найпопулярнішими послугами серед населення залишаються: реєстрація місця 

проживання фізичних осіб, оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та 

паспорта для виїзду за кордон,  у сфері діяльності  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

За І квартал 2021 року порівняно із відповідним періодом 2020 року зменшилась 

кількість звернень у сфері діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 332 

справи. Така тенденція спостерігається за рахунок спрощеного процесу реєстрації ФОП онлайн. 

 

 
Максимальний час очікування на обслуговування відвідувачів становить не більше 15 

хвилин. Наразі середній час очікування в черзі складає 7 хвилин.  

Адміністратори ЦНАПу Деснянського району  з серпня 2020 року задіяні до роботи 

єдиного Call-центру центрів надання адміністративних послуг м. Києва. Вони забезпечують 

надання консультацій високої якості в телефонному режимі, інформування максимальної 

кількості громадян в стислі терміни, відповідальний та індивідуальний підхід. Також 

консультування громадян відбувається через соціальні сторінки в мережі інтернет та через 

електронну пошту.  

Відповідно до рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних 

адміністрацій, рівень виконання показника «Оцінка якості роботи з надання адміністративних 

послуг управліннями (центрами) надання адміністративних послуг», ЦНАП Деснянського 

району стабільно утримується  в середньому на 4-му місці.  

У звітному періоді 18 студентів вищих навчальних закладів проходили практику у 

ЦНАПі.  
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 У період карантинних заходів через пандемію коронавірусу, адміністратори ЦНАПу 

продовжували роботу задля задоволення потреб населення. Адміністративні послуги надавались 

з урахуванням епідеміологічних обмежень відповідно до рішень Постійної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА та з дотриманням санітарних 

вимог. Проводилось консультування заявників в електронному та телефонному режимах.  

Всі зусилля адміністраторів ЦНАПу спрямовані на більш якісне обслуговування 

громадян та мінімізацію часу на отримання адміністративних послуг. З цією метою 

адміністраторами було взято участь у онлайн семінарах, тренінгах, курсах, тестуваннях з 

отриманням 560 сертифікатів. 

Для зручності відвідувачів та забезпечення комфортного середовища здійснено наступні 

заходи. 

 ЦНАП за адресою просп. Володимира Маяковського, 29: 

- у залі очікування встановлено універсальний мережевий зарядний пристрій для зарядки 

будь-якої портативної техніки; 

- забезпечено робочим місцем представників асоціації ОСББ та ЖБК для прийому 

відвідувачів з питань створення ОСББ; 

- з 01.06.2021 забезпечено робочим місцем представників Управління у справах молоді 

та спорту Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації для прийому відвідувачів з 

питань організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки 

Деснянського району; 

- на талоні електронної черги внесена інформація про доступ до мережі інтернет через 

Wi-Fi із зазначенням пароля та логіна; 

- налаштовані цифрові табло з порядковими номерами робочих місць адміністраторів. 

ЦНАП за адресою просп. Лісовий, 39А:  

- проведено ремонт та налаштування інформаційного терміналу; 

- проведено благоустрій прилеглої території  (фарбування металевих конструкцій, 

ремонт сходів); 

- встановлено настінний дезінфектор для рук у місці загального користування; 

- здійснено організаційні заходи щодо проведення ГО «Доступно.юа» моніторингу 

приміщень на архітектурну доступність для маломобільних груп населення. 

У ЦНАПі для зручності заявників облаштовано місця для самообслуговування з 

комп’ютером, доступом до інтернету та можливістю роздрукувати документи. Це дозволяє 

багатьом відвідувачам отримувати послуги самостійно онлайн. При необхідності адміністратори 

надають допомогу. 

Для створення безпечних санітарно-епідеміологічних умов більшість працівників 

ЦНАПу пройшли два етапи щеплення вакциною від Covid-19. 

Крок за кроком колектив працівників ЦНАПу створює простір, де отримання якісних 

адміністративних послуг та комфортне перебування є доступними для усіх громадян.  

 

 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією,   у першому кварталі 

2021 року здійснювались заходи щодо забезпечення вимог Закону України «Про звернення 

громадян»  та виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». 

За перше півріччя 2021 року відділом з питань звернень громадян Деснянської районної 

в місті Києві державної адміністрації  було зареєстровано 2033 звернення від 2097 громадян, з 

них письмових – 1430 звернень, усних – 603 звернення, надійшло 134 електронних звернень.  

 

№ Вид звернення І півріччя 2021 
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п/п Кількість звернень Питома вага звернень у 

% 

1 Усні звернення 603 30 % 

2 Письмові звернення 1430 70% 

3 Загальна кількість 

звернень 
2033 100% 

4 Кількість громадян, 

які звернулись 
2097 

5 Кількість 

колективних звернень 
146 7% 

 

Колективні  звернення складають 7 %  (146 звернень)  від загальної кількості. 

Здебільшого у колективних зверненнях порушувались питання:  

- ремонту будинків,  

- утеплення фасадів, 

- заміни вікон,   

- відновлення роботи ліфтів,  

- питання благоустрою,  

- питання утримання та ремонту дитячих майданчиків.  

 

Серед усіх видів звернень, отриманих Деснянською районною в місті Києві державною 

адміністрацією у звітному періоді зареєстровано:  

- заяв, клопотань - 1946 

- скарг - 85 

- пропозицій – 2 

В своїх скаргах громадяни порушують різні питання життєдіяльності, законності та 

правопорядку, питання благоустрою, нарахування плати за комунальні послуги. 

До розгляду питань, які належать до компетенції Деснянської адміністрації (в розрізі 

кореспондентів) за звітний період передано на розгляд звернення: 

від  Київської  міської  державної  адміністрації - 1001 

          органів  прокуратури - 4 

          народних депутатів  - 15 

безпосередньо від громадян – 604 

інших органів державної влади –208. 

Всього з урахуванням колективних звернень, мешканці району в своїх зверненнях 

порушили 2740 питань. Найбільш актуальною групою питань залишаються звернення щодо:  

Комунального господарства 786 

Житлової політики   201 

Соціального захисту   182 

Транспорту і зв'язку 50 

Аграрної  політики та  

земельних відносин 
24 

Забезпечення дотримання законності та правопорядку 177 

Питання освіти та інтелектуальної власності 103 

Питання охорони здоров'я 488 

Екології та природних ресурсів 19 

Сім'ї, дітей, молоді 36 

 

 

За звітний період отримано – 580 звернень  від громадян пільгових  категорій, частка 

яких становить  28,5 %  від загальної кількості.   
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За перше півріччя особисті та виїзні прийоми громадян не проводились, відповідно до п. 

19 протоколу № 2 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 у зв’язку із встановленням на території України 

карантину.  

За звітний період, керівництвом Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації було проведено 26 телефонних «гарячих» ліній. 

В Деснянській райдержадміністрації дотримуються встановлених законодавством 

термінів розгляду звернень  громадян. Постійно проводяться консультації щодо підвищення 

якості роботи із зверненнями громадян, наголошується на посиленні вимогливості за належний 

розгляд звернень громадян. 

Згідно з затвердженим графіком перевірок та звітувань щодо організації роботи із 

зверненнями громадян (04.01.2021) за звітний період було проведено перевірку в шести 

структурних підрозділах, віднесених до сфери управління адміністрації. Під час перевірки були 

надані методичні рекомендації, а також пропозиції щодо покращення роботи із зверненнями 

громадян.  

Шість структурних підрозділів  відзвітували перед головою Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації  про роботу із зверненнями громадян. 

Від КБУ «Контактний центр міста Києва 1551» та від урядової «гарячої лінії» за I 

півріччя 2021 року на опрацювання до Деснянської РДА надійшло 29641 звернення, що на 918 

звернень більше, порівняно з I півріччям 2020 року. 

У  I півріччі 2021 році найбільш проблемними питаннями, що порушували мешканці у 

своїх зверненнях були:  

• Непрацюючі ліфти;  

• Проведення ремонтів (під’їздів, дахів, вхідної групи, конструкцій фризу);  

• Укладання та ремонт асфальтного покриття, тротуарної плитки; 

• Відсутність освітлення у під’їзді або при вході до нього;  

• Розрахунки, нарахування та перерахунок субсидій. 


