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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 видатків за бюджетними програмами передбаченими  

головному розпоряднику бюджетних коштів Деснянській  районній в місті Києві 

державній адміністрації в бюджеті міста Києва  у  2021 році. 

Для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету міста 

Києва в Деснянському районі, головним розпорядником коштів  визначено Деснянську районну 

в місті Києві державну адміністрацію. Рішенням сесії Київської міської ради від  24.12.2020 

№24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»  видатки для Деснянського району в складі 

бюджету міста Києва були затверджені в сумі  3 070,7 млн.грн, в тому числі  видатки  загального  

фонду  2 618,9 млн.грн, видатки  спеціального фонду  451,8 млн.грн.  

Протягом року рішеннями сесії Київської міської ради загальна сума видатків була 

збільшена  на 283,0 млн.грн, зокрема,  видатки загального фонду  були збільшені на  153,8 

млн.грн, видатки спеціального фонду на  129,2 млн.грн. 

Уточнена сума видатків загального фонду  склала 2 772,7 млн.грн. Збільшення 

видаткової частини загального фонду в 2021 році обумовлено в основному збільшенням 

видатків на оплату праці, видатків на харчування та оплату за спожиті тепло енергоносії 

бюджетних установ. Уточнена сума видатків спеціального фонду склала 581,0 млн.грн. 
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Традиційно  більшість видатків було спрямовано  на соціально - культурну сферу 

(освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і 

спорт, молодіжна політика).  

Виконання видаткової частини загального фонду за бюджетними програмами 

Деснянського району в складі бюджету міста Києва за 2021 рік склало 2 672,8 млн.грн, або 

96,4% до уточненого плану, тобто взяті зобов’язання по видатках загального фонду виконані 

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

проведення електронних закупівель та економії за рахунок заощадження енергоресурсів, 

видатків на харчування в зв’язку з введеними карантинними обмеженнями в закладах освіти та 

інших бюджетних установах.  

У першочерговому порядку були профінансовані видатки на захищені статті витрат, 

виконання по яких склало  2 377,6 млн.грн, або 89,0% всіх видатків загального фонду, з них:  

o заробітна плата бюджетних установ з нарахуваннями – 2 169,1 млн.грн.         

o оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії  – 159,7 млн.грн. 

o харчування  – 42,9 млн.грн.  

o медикаменти  – 5,9 млн.грн. 

В  2021 році забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери та в  повному обсязі проведені розрахунки за спожиті тепло-

енергоносії бюджетними установами. 

Виконання по іншим статтям видатків склало 295,2 млн.грн, зокрема, видатки  на 

утримання  установ соціально-культурної сфери  204,1 млн.грн,  видатки на житлово-

комунальне господарство  82,6 млн.грн, міські цільові програми «Турбота. Назустріч киянам»  

та «Соціальне партнерство»  8,5 млн.грн. 

Виконання  видатків загального фонду за 2021 рік в порівнянні з попереднім звітним 

періодом збільшилося на 583,1 млн.грн, або ріст складає 127,9%.  

Найбільшу питому вагу в виконанні видатків загального фонду за 2021 рік  серед 

бюджетних установ займає  галузь «Освіта», на яку спрямовано 2 357,3 млн.грн або 88,2% усіх 

видатків. На утримання установ, закладів і заходів культури, державного управління, 

соціального захисту і соціального забезпечення, установ фізичної культури та спорту, 

молодіжної політики використано кошти в сумі 232,9 млн.грн або 8,7%. Видатки на житлово - 

комунальне  господарство освоєні в сумі 82,6 млн. грн. (3,1%).  Виконання видатків по галузям 

наведено на слайді. 

1 813,6

126,1

54,3

45,3 29,6

20,8

2 089,7 2 672,8
+ 583,1 млн.грнмлн. грн млн. грн

2020 рік 2021 рік
+27,9%

1 813,6

126,1

54,3

45,3
29,6

20,8

Освіта 1 813,6 млн.грн

Державне управління                                                 

126,1 млн.грн

Житлово-комунальне 

господарство                                                     

54,3 млн.грн

Молодіжна політика та 

соціальний захист                     

45,3 млн.грн

Фізична культура і спорт                                      

29,6  млн.грн

Культура і мистецтво               

20,8 млн.грн

2 357,3

136,3

82,6

31,5
40,5

24,6

Освіта 2 357,3 млн.грн

Державне управління                                                 

136,3 млн.грн

Житлово-комунальне 

господарство                                                     

82,6 млн.грн

Молодіжна політика та 

соціальний захист                     

31,5 млн.грн

Фізична культура і спорт                                      

40,5  млн.грн

Культура і мистецтво               

24,6 млн.грн

 



5 

 

 

По видатках спеціального фонду бюджету (з врахуванням власних надходжень – 

146,7 млн.грн) уточнений річний план на 2021 рік складав 581,0 млн.грн, в тому числі бюджет 

розвитку 424,2 млн.грн, зокрема, придбання обладнання 40,0 млн.грн,  капітальні ремонти  255,4 

млн.грн та капітальне будівництво 96,5 млн.грн, внески до статутного капіталу 10,0 млн.грн. 

Виконання   видатків спеціального фонду бюджету за 2021 рік  в цілому складає 

671,1млн.грн, в тому числі  видатки  розвитку виконані в сумі  403,2 млн.грн,  цільові фонди 

4,8 млн.грн, власні надходження бюджетних установ 62,2 млн.грн. Бюджет розвитку з 

врахуванням видатків на громадські проєкти  виконано в сумі  370,8 млн.грн.    

Видатки розвитку – 389,4 млн.грн
в т.ч.: 

*бюджет розвитку - 370,2 млн.грн,  

*грошова компенсація за отримання

житла воїнам АТО та забезпечення

житлом дітей- сиріт та інш. –

19,2 млн.грн

Власні надходження 
бюджетних установ – 64,7 

млн.грн

Цільові фонди – 16,9 млн.грн

Видатки розвитку – 403,2 млн.грн

в т.ч.: 

*бюджет розвитку - 370,8 млн.грн,  

*грошова компенсація за отримання

житла воїнам АТО та забезпечення

житлом дітей- сиріт та інш. –

22,4 млн.грн

*внески до статутного капіталу

суб’єктів господарювання – 10,0 млн.грн

Власні надходження бюджетних 

установ – 263,1 млн.грн, в т.ч.

плата за послуги – 62,2 млн.грн

інші джерела надходжень –

200,9млн.грн

Цільові фонди – 4,8 млн.грн

2020 рік –

471,0 млн.грн
2021 рік –

671,1 млн.грн
+ 200,1 млн.грн

 
Виконання видатків бюджету розвитку в цілому в 2021 році залишилося майже на рівні  

2020 року, але відсоток виконання до планових призначень збільшено та складає 94,6% (88,4% 

- виконання за 2020 рік). Видатки на проведення капітальних ремонтів освоєні в сумі 

249,7 млн.грн або на 97,8%. По  капітальних вкладеннях  освоєно кошти в сумі  82,6 млн.грн, 

або 85,6% до плану, що більше на 61,4 млн.грн ніж в минулому році.  

Уточнений річний план по спеціальному фонду бюджету розвитку в цілому по району 

виконано на  94,6%.  

Напрямок

Виконано

за 2020 рік

млн.грн

% 

виконання

за 2020 рік

Виконано

за 2021 рік

млн.грн

% 

виконання

за 2021 рік

Придбання обладнання 91,8 92,8% 38,5 96,2%

Капітальний ремонт 257,1 96,3% 249,7 97,8%

Капітальне

будівництво

21,3 40,1% 82,6 85,6%

Разом 370,2 88,4% 370,8 94,6%

91,8

21,3257,1

Придбання 

обладнання

Капітальне 

будівництво

Капітальний 

ремонт

38,5

82,6

249,7
Придбання 

обладнання

Капітальне 

будівництво

Капітальний ремонт

2020 рік –

370,2 млн.грн
2021 рік –

370,8 млн.грн+ 0,6 млн.грн

Слайд 5
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Громадський бюджет 

В 2021 році в  Деснянському районі було реалізовано 31 громадський проєкт  на суму 

16,2 млн.грн, інформація відображена на слайді. 

2021 рік

31 проєкти

16,2 млн.грн

2020 рік

52 проєкти

15,6 млн.грн

10,7

1,1

3,8

Освіта - 26 проєктів

Культура - 6 проєктів

Житлово-комунальне господарство - 20 

проєктів

13,5

0,8 1,8 0,1

Освіта - 21 проєктів

Культура - 4 проєкти

Житлово-комунальне господарство -

5  проєктів

+ 0,6 млн.грн

 
 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСВОЄННЯ КОШТІВ НА КАПІТАЛЬНІ  

ВКЛАДЕННЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗА  2021 РІК 

 Відповідно до рішення Київської міської ради від 07 грудня 2021 року  № 3698/3739 

«Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 

роки та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 15 грудня 2021 року № 2631 «Про внесення змін до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 28 січня 2021 року № 101 «Про Програму економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації, як головному розпоряднику коштів, передбачено асигнування в сумі 351 321,9 

тис. грн, з них на здійснення капітального ремонту 250 об’єктів – 254 774,5 тис. грн. та 

капітального будівництва 9 об’єктів – 96 547,4 тис. грн. 
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«Капітальне будівництво» 

тис.грн 

№№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ОБ’ЄКТУ 

Затверджена 
Програма 

на 2021 рік 

 

Виконано    

за 2021 рік 
 

%   

освоєння 

 ПРОГРАМА ВСЬОГО  96 547,4 82 613,5 85,6 

1  
РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23  

НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 (С.БИКІВНЯ)  
12 000,0 11 337,7 94,5 

2 
БУДIВНИЦТВО ШКОЛИ У 20 МIКРОРАЙОНI ЖИТЛОВОГО МАСИВУ 

ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА  
2 800,0 2 559,2 91,4 

3 
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА–
ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗЇЗДІВ НА ПРОСП. 

ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА  

8 823,0 249,3 2,8 

4 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ 

ВУЛ.КАШТАНОВА – ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ВЛАШТУВАННЯМ 
ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА 

2 850,0 2 215,6 77,7 

5 
БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ  МИЛОСЛАВСЬКОЇ-

ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛИЦІ РАДОСИНСЬКОЇ В С.ТРОЄЩИНА 
831,6 699,0 84,1 

6 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ 

БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА 

КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ  

800,0 788,9 98,6 

7 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ 

БУДІВЛІ НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА 

КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

5 836,2 5 642,9 96,7 

 

8 

БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВУЛ.МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А 

МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА  
9 000,00 9 000,0 100 

 

9 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ  БУДІВЛІ НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ  

ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У 
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ  

53 606,6 50 120,9 93,5 
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«Капітальні ремонти» 

 

Розпорядник бюджетних 

коштів 

Освоєно  

у 2020 р.   

(тис. грн.) 

Відсоток 

освоєння  

(%) 

Освоєно   

у 2021 р.  

(тис. грн.) 

Відсоток 

освоєння   

(%) 

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

 

257 091,3 

 

96,3 

 

249 300,6 

 

97,9 

Житлово-комунальне 

господарство 

160 088,5 97,8 181 149,9 97,7 

Освіта 84 678,3 93,5 65 859,3 98,3 

Культура 1 523,9 99,6 - - 

Фізична культура і спорт 7 428,0 99,8 2 291,4 99,9 

Соціальний захист 623,1 99,9 - - 

Державне управління 2  749,5 89,5 - - 

1. По галузі «Житлово – комунальне господарство» - передбачено кошти в сумі 185 

495,8 тис. грн. на 173 об’єкта.  Станом 01.01.2022 року освоєно кошти в сумі 181 149,9 тис.грн., 

а саме:   

тис. грн.    

- капітальний ремонт асфальтового покриття та 

міжквартальних проїздів  

74 968,1;  
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- облаштування ігрових майданчиків 9 614,7; 

- облаштування спортивних майданчиків  5 958,5; 

- капітальний ремонт житлового фонду на умовах 

співфінансування  

7 127,7; 

- капітальний ремонт житлового фонду на умовах 

співфінансування (ліфти)   

14 756,3; 

- громадські проєкти-переможці конкурсу  1 794,6; 

- капітальний ремонт (модернізація) ІТП  14 902,5; 

- капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку 

«Муромець» (субвенція)   

28 520,4; 

 

- облаштування спортивних майданчиків (субвенція)  1 456,6; 

- облаштування ігрових майданчиків (субвенція)   986,3; 

- капітальний ремонт теплових мереж (субвенція)  13 367,1; 

 

- капітальний ремонт парків і скверів та влаштування 

об’єктів благоустрою  

5 959,0; 

- капітальний ремонт ліфтів (субвенція)  1 738,1. 

 

2. По галузі «Освіта» - передбачено 66 985,2 тис. грн. на 75 об’єктів. Станом 01.01.2022 

року освоєно кошти в сумі 65 859,3 тис.грн., а саме:    

тис. грн. 

- безбар'єрне середовище (капітальний ремонт 

вхідних груп з влаштуванням пандусів) в 5-ти 

закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 247, 

249, 275, 293, СНВК «Мрія»)  

 

 

 

1 320,3; 

- відновлення груп в 1-му закладі дошкільної освіти 

(ЗДО № 758)  

                                 2 225,6; 

 

- громадські проєкти-переможці конкурсу (5 проєктів)  5 860,0; 

- заміна вікон в 14-ти закладах загальної середньої 

освіти (ЗЗСО  №№ 39, 147, 152, 189, 192, 202, 207, 

218, 248, 277, 282, 292, 293, 300)  

 

 

8 750,5; 

- капітальний ремонт будівель в 1-му закладі  

дошкільної освіти ( ЗДО № 782) та 1-му закладі 

загальної середньої освіти (ЗЗСО № 218) 

 

 

8 889,0; 

- капітальний ремонт їдалень в 1-му закладі загальної 

середньої освіти (ЗЗСО № 292)  

 

1 443,5; 

- капітальний ремонт місць загального користування в 

15-ти закладах дошкільної освіти (ЗДО №№ 15, 27, 

34, 50, 91, 102, 111, 202, 421, 459, 519, 746, 752, 767, 

776) та 2-х закладах загальної середньої освіти (НВК 

№ 278, СНВК «Вікторія»)   

 

 

 

 894,7; 

- капітальний ремонт покрівель в 1-му закладі 

дошкільної освіти (ЗДО            № 509) та 7-ми закладах 

загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 192, 276, 282, 

293, 313, гімназії № 283, «Троєщина»)  

 

 

 

4 945,9; 

- капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних 

приміщень в 1-му закладі загальної середньої освіти 

(ЗЗСО № 307)  

 

 

1 487,9; 

- капітальний ремонт стадіонів та спортивних 

майданчиків в 2-х закладах загальної середньої 

освіти (ЗЗСО №№ 307, 312)  

 

 

2 171,8; 
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- капітальний ремонт фасадів в 1-му закладі загальної 

середньої освіти (ЗЗСО № 307)  

 

1 285,9; 

- капітальний ремонт харчоблоків в 12-ти закладах 

загальної середньої освіти (ЗДО №№ 91, 111, 459, 

519, 569, 746, 776, 770, 780, 781, 797, 812) та в 5-ти 

закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 213, 

238, 292, 308, СНВК «Усмішка»)  

 

 

 

 

19 192,8; 

- капітальний ремонт приміщень (тіньових навісів) в 

1-му закладі дошкільної освіти (ЗДО № 175)  391,4  

 

391,4. 

3. По галузі «Фізична культура і спорт» -  передбачено 2 293,5 тис. грн      (2 об’єкта). 

Освоєно  2 291,4 тис. грн, а саме: 

тис.грн. 

- капітальний    ремонт    покрівлі    Центру    навчання     

плаванню    Деснянського району м. Києва по вул. 

Закревського Миколи, 67А  

 

 

 

293,5; 

- капітальний ремонт приміщення по просп. 

Маяковського, 26А          

 

1 997,9. 

 

- 
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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-грудня 2021 року Деснянська районна в місті Києві державна 

адміністрація на 2 позиції покращила рейтинг в оцінці діяльності районних в місті Києві 

державних адміністрацій у порівнянні із січнем-груднем 2020 року та посіла 7 місце. 
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Протягом 2021 року Деснянський район сім звітних періодів входив до І (1-3 місце) та 

ІІ (5-7 місце) групи районів, які визначаються за результатами оцінки діяльності районних в 

місті Києві державних адміністрацій. 

 
 

Так, за підсумками січня-червня 2021 року Деснянська райдержадміністрація увійшла 

до трійки лідерів та посіла 3 місце в рейтингу районів міста Києва, за січень-листопад – 4 місце,  

січень-лютий – 5 місце,  січень-березень та січень-жовтень - 6 місце,  січень-грудень – 7 місце. 

За січень-грудень 2021 року значно покращено рівень виконання показника «Рівень 

освоєння видатків на капітальні вкладення та капітальний ремонт за рахунок коштів бюджету 

м. Києва, %» – 94,5%, що відповідає 3 місцю в оцінці показника і це на 6 позицій вище ніж у 

січні-грудні  2020 року. 
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Протягом  2021 року (за виключенням січня, березня та квітня,  коли показник не 

оцінювався  у зв’язку з обмеженням доступу відвідувачів до приміщень центрів надання 

адміністративних послуг через гостру респіраторну хворобу COVID-19) Деснянський район 

залишався у першій п’ятірці районів за рейтингом показника.  

 

Так, за підсумками січня-вересня 2021 року Деснянська райдержадміністрація зайняла 

лідируючу позицію за показником  «Оцінка якості роботи з надання адміністративних послуг 

управліннями (центрами) надання адміністративних послуг, бал»; січень-липень та січень-

жовтень – 2 сходинка в оцінці показника; січень-червень – 3 місце. За підсумками січня-лютого, 

січня-травня та січня-листопада район посів 4 місце та за січень-грудень – 5 місце. 

У грудні 2021 року робота з надання адміністративних послуг Управлінням (центром) 

надання адміністративних послуг  оцінена в 170 балів. Деснянська райдержадміністрація 

покращила позиції за показником у порівнянні із груднем 2020 року, увійшла до першої п’ятірки 

районів в оцінці показника та посіла 5 місце. 

   За 4 критеріями з 6, за якими здійснюється оцінка роботи ЦНАПів, Деснянський 

ЦНАП отримав найвищі бали, а саме: 

- за критерієм «Можливість запису до електронної черги за отриманням 

адміністративної послуги» - 40 балів;  

- за критерієм «Відгуки заявників» - 0 балів, тобто негативних відгуків не отримано;  
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- за критерієм «Середній час очікування в черзі» (до 15 хвилин) – 35 балів;  

- за критерієм «Середнє навантаження на одну робочу станцію по кількості 

прийнятих документів на оформлення паспорту громадянина України у форматі ID-картки, 

паспорту громадянина України для виїзду за кордон та посвідки на тимчасове проживання в 

Україні» (від 15 до 25 прийнятих документів)  - 25 балів.  

 

 
Протягом 2021 року організація проведення переважної кількості 

сільськогосподарських ярмарок у Деснянському районі відмічена на високому рівні.  

 
У грудні 2021року, як і у грудні 2020 року Деснянська райдержадміністрація  отримала  

найвищу оцінку (13 балів) за показником «Якість та рівень організації ярмарків, бал.», що 

відповідає 1 місцю в рейтингу показника. 

За підсумками  січня-грудня 2021 року Деснянська райдержадміністрація увійшла до 

трійки лідерів за оцінкою показника «Рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних 

розриттів, %» та посіла 3 місце, що на 1 позицію краще у порівнянні із січнем-груднем 2020 

року. 
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Слід зазначити, шо Деснянський район протягом 2021 року залишався у першій п’ятірці 

районів за рейтингом показника. 
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За підсумками січня-грудня 2021 року Деснянська райдержадміністрація на 4 позиції 

покращила минулорічний результат за показником «Рівень охоплення щепленнями відповідно 

до річного плану календаря профілактичних щеплень в місті Києві, відсотків до чисельності 

населення, що повинно зробити щеплення у відповідному періоді» та увійшла до першої 

п’ятірки районів в оцінці показника. 

 Станом на 01.01.2022 року рівень охоплення профілактичними щепленнями в 

Деснянському районі досяг 99,6%, що відповідає 5 місцю в оцінці показника.   
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ТОРГІВЛЯ, СІЛЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТА СЕЗОННІ ЯРМАРКИ   

Станом на 01.01.2022 року в  Деснянському районі здійснюють обслуговування 

населення району 538 магазинів (335 продовольчих та 203 непродовольчих), 16 торгових та 

торгово-розважальних центрів з загальною площею торговельної мережі району 657,8 тис. кв. 

метрів, 267 закладів ресторанного господарства, 698 підприємства побутового обслуговування 

населення. З початку року відкрито 8 об’єктів сфери побуту, що сприяло створенню на 

підприємствах побуту близько 30 нових робочих місць. 

У 2021 року велику роль у забезпеченні населення продовольчими та непродовольчими 

товарами продовжують займати ринки. На території району функціонують 18 ринків та 

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

місць – 8558. 

Основний показник розвитку галузі  -  роздрібний товарооборот, який за січень-березень 

2021 року склав 4317,3 млн. грн., що у порівнянні з  аналогічним періодом 2020 року збільшився 

на 8,6 %.  

Для зручності мешканців Деснянського району, в межах крокової досяжності від місця 

проживання, у 2021 року проведено 71 сільськогосподарську ярмарку з продажу продовольчої, 

плодоовочевої та сільськогосподарської продукції. За звітний період в ярмаркових заходах 

прийняли участь 11548 підприємців з різних областей України (Чернігівської, Вінницької, 

Київської, Житомирської та ін.) та реалізовано  9848,3 тонн продукції. 

В ярмарках приймали участь безпосередньо товаровиробники з 16 областей України та 

міста Києва. Ярмаркові заходи проводилися на Лісовому масиві за адресою: вулиця Кубанської 

України та на масиві Троєщина за чотирма адресами: вул. Сержа Лифаря, вул. Миколи 

Закревського, вул. Марини Цвєтаєвої та вул. Лісківська).  
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Рейди з дотримання суб’єктами господарювання  

правил карантину людей 

 

Відповідно до розпорядження Деснянської районної в м. 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 2021 рік представниками робочої групи обстежено 4172 заклади та складено 314 

адміністративних протоколів за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні порушення. 
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Промисловий комплекс 

За даними Головного управління статистики м. Києва 32 підприємства, які 

зареєстровані  у Деснянському районі м. Києва, звітували за формою 1-П, 1-ПЕ (місячна). У 

2021 році підприємства звітували за 10 видами економічної діяльності.  
 

 
 

За 9 місяців 2021 року промислові підприємства Деснянського району наростили 

реалізацію виробленої продукції відповідно до аналогічного періоду 2020 року та реалізували 

промислової продукції на 1921,8 млн. грн., що становить 155,1% відповідно до аналогічного 

періоду минулого року, або на 682,9 млн. грн. більше. 

У розрахунку на одну особу населення Деснянського району обсяг реалізованої 

промислової продукції за січень-вересень 2021 року становить 5,2 тис. грн. 

За 9 місяців 2021 року промислові підприємства району реалізували продукцію за межі 

України на загальну суму 165,8 млн. грн. Частка зовнішнього обороту в загальному обсязі 

реалізації становить 8,6 %.   
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Найбільші промислові підприємства Деснянського району : 

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).  

 
 

За видами економічної діяльності за 9 місяців 2021 року за статистичними даними 

обсяги реалізованої промислової продукції промисловими підприємствами району виглядають 

наступним чином: 

 

- виготовлення виробів з деревини,  

виробництво паперу та поліграфічна діяльність   

 

655,9 млн. грн. (34,1%); 

-  виробництво хімічних речовин і хімічної  

продукції                                                                        

 

29,5 млн. грн. (1,5%); 

- машинобудування                                              54,1 млн. грн. (2,8%); 

- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт  

і монтаж машин і устаткування        

 

 429,7 млн. грн. (22,4%); 

- інші (дані про які не оприлюднюються  

згідно Закону України «Про державну статистику»)  

 

752,6 млн. грн. (39,2%). 

 

До інших видів економічної діяльності було віднесено: 

- виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; 
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- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів;                                                       

- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції;                            

- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування; 

- постачання електроенергії, газу, пари, та кондиційованого повітря; 

- водопостачання, каналізація, поводження з відходами.  
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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.  

За 2021 рік Управлінням будівництва, архітектури та землекористування 

опрацьовано: 

- 125 звернень громадян,  

- 416 звернень мешканців, які надійшли через КБУ Контактний центр міста Києва» та 

урядову «гарячу лінію»,  

- доручень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської  державної 

адміністрації) та інших центральних органів виконавчої влади, листів підприємств, установ та 

організацій – 2201, 

- присвоєно 11 поштових адрес об’єктам житлового призначення. 

 

 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. 

 

Реконструкція завершена, на даний час заклад охорони здоров’я на вулиці Закревського, 

101-А працює у штатному режимі. 

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини розташована на першому поверсі 

житлового будинку, розрахована на 75 відвідувань за зміну. Робота закладу передбачена у 2 

зміни. Медичну допомогу населенню надають 4 сімейних лікаря та 2 лікаря-педіатра, які 

заключили декларації з населенням мікрорайону. 

В амбулаторії, окрім надання первинної медичної допомоги, проводяться лабораторні та 

інструментальні дослідження, профілактичні щеплення, необхідні медичні та профілактичні 

процедури, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Амбулаторія 

оснащена меблями та сучасним обладнанням відповідно до вимог, затверджених наказом 

Міністерство охорони здоров'я України.  

 



22 

 

 

 
 

 
 

 
 



23 

 

 

Будівництво загальноосвітньої школи на 36 класів у 20-му мікрорайоні житлового 

масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі міста Києва 

На території 20-го мікрорайону житлового масиву Вигурівщина-Троєщина в 

Деснянському районі міста Києва заплановано будівництво загальноосвітньої школи на 36 

класів. 

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. 

Кошторисна вартість об’єкту - 150 000 тис. грн. Терміни будівництва – 03.2019-08.2026 р.р.  

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

землекористування  Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією 

проведено наступні роботи:  

-  отримано топографо-геодезичний план М 1:2000 та топографічно-геодезичну підоснову 

М 1:500;  

- містобудівні умови та обмеження на будівництво загальноосвітньої школи на 36 класів 

та підземного паркінгу; 

-  обстежено земельну ділянку на наявність зелених насаджень;  

-  розроблено проєктну документацію стадія «Ескізний проект» по об’єкту: «Будівництво 

загальноосвітньої школи на 36 класів у 20 мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-

Троєщина в Деснянському районі міста Києва».  

Ведуться проектні роботи. Орієнтовний початок будівельних робіт по об’єкту запланований на 

вересень 2022 року. 
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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. 

Проводиться реконструкція існуючої двоповерхової будівлі на вул. Миколи 

Закревського, 3 з надбудовою двох поверхів, 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.  

Кошторисна вартість об’єкту – 105973,8  тис. грн.  

Терміни будівництва – 07.2018-12.2023 р.р.  

Орієнтована кількість відвідувачів у зміну – 215 осіб, із них:  

60 – діти з інвалідністю з денним перебуванням, 155 – з проходженням реабілітаційних 

заходів, в тому числі особи з інвалідністю від 18 до 23 років. 

Планується створення 60 робочих місць. 

Укладені договори: на підрядні роботи по об’єкту з ТОВ «ЕКСПОРТА», на здійснення 

авторського нагляду з ТОВ «Європроектбудсервіс», на здійснення технічного нагляду з ТОВ 

«КАПІНВЕСТБУД».  

Отримано позитивний висновок експертизи та затверджено проєктну документацію. 

Отримано дозвіл на виконання будівельних робіт. 

На даний час ведуться будівельні роботи. Виконано демонтаж внутрішньобудівельних 

конструкцій, завершене ін’єкційне підсилення, та залите перекриття третього поверху, частково 

встановлені вікна в основній частини будівлі; завершується закладання пальового поля та 

ростверків трьох прибудов будівлі (сходові марші, ліфтові шахти та переходи). 
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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.  

• Розпорядженням КМДА від 13.12.2018 № 2257  

• Терміни будівництва                             з 08.2003 по 08.2024 р.   

 

• Основні характеристики об’єкту: 

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.  Введено в 

експлуатацію 20.01.2007 року. 

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

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

благоустрій центрального входу. Кошторисна вартість будівництва становить  69 388,165 

тис. грн. Введено в експлуатацію в лютому 2019 року. 

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

“В” - великий спортзал (14х28м), учбові кабінети, майстерні трудового навчання, 

сучасний електронний тир, облаштування ігрових спортивних майданчиків, благоустрій 

території. 

 

 Стан будівництва:  

На сьогоднішній день проводяться роботи по будівництву блоку «В» (завершальний етап 

будівництва) 

Укладено договір на виконання будівельних робіт з ТОВ «Грін трейдінг». 

Укладено договір на виконання робіт з технічного нагляду з ТОВ «КАПІНВЕСТБУД». 

Укладено договір на виконання робіт з авторського нагляду з Проектним інститутом 

Служби безпеки України. 

  На об’єкті ведуться будівельні роботи.  
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«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. 

• Орієнтовно 3-9 поверхи – службове житло персоналу особового складу. 

Терміни будівництва – 01.2011-12.2024 р.р.  

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

• Виконані геологічні та геодезичні обстеження ділянки. 

• Відведено земельну ділянку для будівництва. 

• Затверджено завдання на проектування. 

• Готується запит на отримання містобудівних умов та обмежень. 

• Укладено договір на виконання проєтних робіт з Проектним інститутом служби безпеки 

України.  

• Проектною організацією завершене проектування частини розділів проєкту будівництва: 

архітектури, конструктиву будівлі, інженерні мережі та оздоблення. Направлення ПКД для 

проходження експертизи заплановано до кінця лютого 2022 року. 

• Управління будівництва архітектури та землекористування Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації планує початок виконання будівельних робіт по об’єкту в 

2022 році. 
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Транспортна інфраструктура 

 
Сектор транспортної інфраструктури бере 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:              

- проведено капітальний вул. Милославської, в рамках капітального ремонту на відрізку 

від вул. Радунська до вул. Оноре де Бальзака, оновлено асфальтове покриття проїзної частини, 

облаштовано нову систему зливової каналізації, з обох сторін вулиці влаштовано велосипедні 

доріжки з асфальтобетону шириною 2 метри. Велосипедні доріжки мають сполучення між 

собою - декілька переїздів через вул. Милославську, на кільцевій розв'язці на вул. Радунська та 

через трамвайні колії на вул. Оноре де Бальзака, велосипедні доріжки на вул. Милославській 

поєднаються з вже існуючою частиною веломаршруту "Троєщина - Європейська площа"; 

- 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 та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів чи послуг. За 2021 рік встановлено 5 

зупинкових комплексів, до кінця 2022 року передбачено встановлення 53 зупинкових 

комплекси; 
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 - на перехресті вулиць Карла Маркса - Оноре де Бальзака встановлено світлофорний 

об’єкт; 

- у межах проєкту «Безпечна дорога до школи» для безпеки пішоходів на проспекті 

Лісовий, 39  було встановлено острівець безпеки. 

 

                   
 

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. 

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 РДА. В разі виявлення порушень, порушникам вносяться приписи 

та/або складаються протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до ст. 152 

КУпАП. 
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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 31.12.2021 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;  

- 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); 

- ліс (поблизу міста Бровари); 

- дорога з бетонних плит (ммпз Троєщина, за координатами 50.529721, 30.571665);  

- просп. Маяковського, 75/2; 

- вул. Миропільська, 8; 

- вул. Пожарського (мппз) 

- вул. Попудренка (за магазином «Novus»); 

- просп. Броварський (територія біля птахофабрики); 

- вул. Радосинська (приватні земельні ділянки, червоний паркан); 

- вул. Ушицького / вул. Бобринецька; 

- просп. Маяковського, 15; 

- вул. Горького, 50 (ммпз Троєщина); 

- вул. Миропільська, 8; 

- вул. Мілютенка, 25; 

- вул. Шолом-Алейхема, 2; 

- просп. Маяковського, 17; 

- вул. Крайня (лісова смуга); 

- просп. Лісовий, 41; 

- вул. Мурманська, 4-6; 

- вул. Електротехнічна (за АЗС «Wog»); 

- вул. Богдана Хмельницького; 

- територія покинутого асфальтного заводу; 

- перетин вул. Беца та вул. Радосинська (ммпз Троєщина); 

- вул. Гійома де Боплана, 2А (ммпз Троєщина). 
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Проведення весняного та осіннього місячника з благоустрою, 

 озеленення та поліпшення санітарного стану Деснянського району  

міста Києва у 2021 році 

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.03.2021 

№ 742 «Про проведення весняного місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану міста Києва у 2021 році» та розпорядження Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 01.04.2021 № 176 «Про проведення весняного місячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Деснянського району міста Києва у 

2021 році» з метою пропаганди екологічних знань серед широких верств населення, підвищення 

рівня екологічної культури, а також санітарного очищення території Деснянського району міста 

Києва після зимового періоду, відновлення благоустрою та озеленення, на території 

Деснянського району в період з 01.04.2021 по 30.05.2021 року було проведено місячник з 

благоустрою. 

Зазначаємо, що Деснянською райдержадміністрацією було проведено 3 весняні толоки 

силами комунальних підприємств Деснянського району міста Києва 10.04.2021, 17.04.2021 та 

24.04.2021 з залученням активної громадськості. 

За вказаний період було: 

- ліквідовано стихійних сміттєзвалищ – 18; 

- очищено зелених зон, схилів – 138; 

- очищено та впорядковано прибудинкових територій – 780 та 124 – заклади освіти; 

- відремонтовано дитячих майданчиків – 252 шт.; 

- відремонтовано спортивних майданчиків – 16 шт.; 

- відремонтовано ігрових майданчиків на території закладів освіти – 482 шт.; 

- розміщено антипаркувальних засобів у межах пішохідних зон та тротуарів, в тому числі 

замість застарілих елементів – 650. 

Додатково, Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією 22.05.2021 

на території Деснянського району міста Києва було проведено загальнорайонну толоку на 4-х 

локаціях, а саме: 

- територія між вул. Братиславською та вул. Миропільською (від ресторану «Робін Гуд»); 

- територія між вул. Меліоративною та вул. Закревського; 

- територія на межі з м. Бровари; 

- посадка дерев між місто Бровари та с. Калинівка. 

Також, відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2021 «Про проведення осіннього 

місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста Києва у 2021 році» 

на території міста Києва, в період з 01.10.2021 по 01.11.2021 проведено осінній місячник. 

Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією видано відповідне 

розпорядження від 30.09.2021 року «Про проведення осіннього місячника з благоустрою, 

озеленення та поліпшення санітарного стану на території Деснянського району міста Києва у 

2021 році», яким затверджено план заходів щодо проведення осіннього місячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Деснянського району міста Києва у 

2021 році, згідно якого, визначено відповідальними комунальні підприємства та управління 

Деснянської РДА. 

В рамках осіннього місячника з благоустрою, за вказаний період на території 

Деснянського району міста Києва, було проведено 4 толоки за участю комунальних підприємств 

району, структурних підрозділів Деснянської РДА, структурних підрозділів Київської міської 

державної адміністрації, громадських активістів. 

Під час проведення осіннього місячника з благоустрою відповідальними структурними 

підрозділами Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та комунальними 

підприємствами Деснянського району міста Києва, було проведено наступні роботи: 

- прибрано 30 стихійних сміттєзвалищ; 
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- очищено 740 га зелених зон, схилів; 

- очищено та впорядковано 880 прибудинкових територій; 

- вивезено 1197 використаних шин; 

- вивезено 1625.3 м.куб. опалого листя; 

- очищено 870 будівель і споруд від графіті; 

- встановлено 21 обмежувач руху.  

 

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 8122 шин. 

По закладам загальної середньої освіти вивезено на відповідну утилізацію всі 1372 

шини. 

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  - 10479 (од). 

Крім того, наразі із 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. 
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Ліквідації несанкціонованої торгівлі та її наслідків 

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

найактуальніших  питань розвитку міста Києва. З метою ліквідації осередків несанкціонованої 

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

інфекційних захворювань і продовольчої небезпеки споживчого ринку, враховуючи численні 

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

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

у 2021 році вживалися заходи по недопущенню здійснення несанкціонованої торгівлі. 

Відповідно до розпорядження Деснянської райдержадміністрації від 20.05.2016 № 290 

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

території Деснянського району міста Києва» представниками робочої групи щотижнево 

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

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

порушниками щодо можливості здійснення ними  торговельної діяльності на пільгових умовах 

та 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.  
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УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

 

За підсумками 2021 року комунальним підприємством по утриманню зелених 

насаджень Деснянського району міста Києва здійснено низку заходів щодо утримання в 

належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж бульварів, вулиць та інших зелених 

насаджень загального користування на площі 1144,79 га, з них: 

- парки  – 514,3 га,  

- паркова зона – 0,65 га   

- сквери  – 24,5  га,   

- бульвари – 0,77 га,    

- вуличнi насадження  – 100,6  га,   

- газони – 341,5 га, 

- інші впорядковані зелені насадження –   484,2 га. 

Загалом на балансі та обслуговуванні підприємства перебуває 29119 шт. дерев, 76430 

шт. кущів, 18411 кв. м. квітників.  

Протягом минулого року в рамках виробничої програми на балансових територіях КП 

УЗН Деснянського району висаджено 758 шт. дерев, 7684 шт. кущів, 1284,12 тис. шт. квітів та 

відремонтовано 5,25 га газону, що значно перебільшує відповідні показники у порівнянні з 2020 

роком.  

№ 
Вид робіт 

Одиниця 

виміру 

Показники 

2021 року 

Показники 

2020 року 

1 Посадка дерев шт. 758 543 

2 Посадка кущів шт. 7684 2739 

3 Посадка квітів тис.шт. 1284,12 1096,65 

4 
Ремонт газону 

(влаштування) 
га. 5,25 3,76 

 

 



38 

 

 

Разом з тим, протягом  звітного періоду, в рамках проведення капітальних ремонтів, 

замовником яких є КО «Київзеленбуд», комунальним підприємством було виконано роботи з 

озеленення на 4 об’єктах зеленого господарства: 

- парк з водними об’єктами вздовж просп. Р. Шухевича (ІІІ черга); 

- сквер між будинками на просп. В. Маяковського, 15-Б та вул. Оноре де Бальзака, 

14 (сквер ім. В’ячеслава Веремія); 

- сквер біля кінотеатру «Кіото»; 

- парк «Муромець» (Мотофест). 

Також проведено влаштування газону та озеленення в рамках проведення 

капітального ремонту  вул. Милославської від вул. Радунської до вул. Оноре де Бальзака 

(парна сторона) з транспортною розв’язкою.  

Зокрема, парк з водними об’єктами вздовж порсп. Р. Шухевича у 2021 році став 

лауреатом І ступеня Національної Премії з ландшафтної архітектури та садового дизайну у 

категорії «реновація та ревіталізація».   

Ця нагорода присуджується за кращі ландшафтні об’єкти, виконані на території 

України за останні 8 років, до переліку яких віднині входить і парк на Троєщині. 

  
В межах комплексу робіт з озеленення, догляду за зеленими насадженнями, їх 

охорони і захисту, підприємством постійно здійснюється догляд за ними. 

 

№ 
Вид робіт 

Одиниця 

виміру 

Показники 2021 

рік 

Показники 2020 рік 

1 
Формовочна та санітарна 

обрізка дерев  
шт. 5978 5607 

2 
Формовочна та санітарна 

обрізка кущів 
шт. 35768 32637 

3 
Видалення омели з 

крон дерев 
шт. 321 211 

 
Варто звернути увагу, що ландшафт Деснянського району формують переважно молоді 

зелені насадження, які потребують ретельного догляду, оскільки зростають на намивних пісках. 

Відповідно, технологія озеленення й догляду за рослинами має свою специфіку. Тому, 

працівниками підприємства постійно виконуються заходи із внесення добрив для нормального 

росту і розвитку зелених насаджень. Протягом підзвітного періоду було підживлено 9063 шт. 

дерев та 3596 шт. кущів.  
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Значна увага приділяється поливу зелених насаджень, як за допомогою спеціалізованої 

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

фахівці КП УЗН Деснянського району здійснюють догляд за газонами на балансових територіях 

підприємства шляхом скошування трави на площі 702,6 га.  

З метою попередження стоянки та заїзду на зелену зону транспортних засобів, 

підприємством встановлено 615 шт. дерев’яних антипаркувальних стовпчиків. 

 

 
 До основних напрямків діяльності комунального підприємства по утриманню зелених 

насаджень Деснянського району м. Києва також входить забезпечення належного санітарного-

технічного та естетичного стану територій, які перебувають на балансі підприємства.  

Так, з метою оптимізації робочого процесу, у поточному році на балансових територіях 

підприємства працівниками було замінено існуючі дерев’яні ящики для зберігання піщано-

соляної суміші на нові пластикові контейнери загальною кількістю 76 шт.  

Разом з тим, у поточному році  наші фахівці виконали роботи з поточного ремонту 

об’єктів благоустрою: 

- відремонтовано 60 елементів дитячих та 22 елемиенти спортивних майданчиків , 

за 2020 рік – цей показник становить 114 елементів на дитячих майданчиках і 18 елементів на 

спортивних; 

- відремонтовано 231 існуючих лав.  

 Для  покращення комфортних умов для відпочинку та забезпечення належного 

санітарного стану в парках та скверах, працівниками встановлено 12 шт. нових лав, 17 шт. урн 

та 5 нових контейнерів для сміття, ліквідовано 26 стихійних сміттєзвалищ на території 

Деснянського району.  
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Окрім щоденного виконання виробничих завдань, підприємство постійно бере 

участь у міських виставках квітів, що проходять на території Печерського ландшафтного 

парку. У 2021 році квіткові композиції Деснянського району були представлені на 

щорічній виставці тюльпанів та на літній виставці «Планета диких тварин».  

Фахівцями підприємства протягом другої літньої виставки квітів на тему 

«Дивовижні картини «У Всесвіті Марії Примаченко» було вдало відтворено один з 

творчих доробків відомої української художниці та висаджено одну з найромантичніших 

композицій на фестивалі хризантем - «Історії кохання». 

На сьогоднішній день підприємство продовжує виконувати роботи з озеленення 

та благоустрою району в рамках затвердженої виробничої програми на 2022 рік. Кожен 

фахівець докладає максимум зусиль, щоб Деснянський район завжди був охайним, 

зеленим та затишним.  

 

РЕМОНТ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД 

 

На балансовому утриманні КП ШЕУ Деснянського району знаходиться: 

- 115 км 91 м доріг 

- 179 км 269 м тротуарів 

- Площа доріг з асфальтобетонним покриттям – 1 млн. 667 тис. 139 м2, 

- Площа доріг з щебеневим покриттям – 39 тис. 613 м2 

- Площа ґрунтових доріг  - 26 тис. 900 м2 

- Площа тротуарів – 724 тис. 117 м2. 

Магістральні вулиці загальноміського значення – 6 од., довжина яких становить 12 км 

847м, загальною площею – 284 тис. 134 м2. 

Магістральні вулиці районного значення  - 25 од. довжиною 61 км 94 м, загальною 

площею – 1 млн. 128 тис. 862 м2. 

Вулиці місцевого значення – 70 од., довжина яких становить 41 км 150 м, загальною 

площею – 298 тис. 358 м2. 

За минулий рік у Деснянському районі відремонтовано близько 80 тисяч квадратних 

метрів автошляхів та доріг. 
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Протягом 2021-го року працівники КП ШЕУ Деснянського району КК "Київавтодор" 

опікувалися станом вулично-дорожньої мережі району, проводячи ремонт асфальтобетонного 

покриття, зливоприймачів та оглядових колодязів, роботи із заливки тріщин, облаштування 

наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем, нанесення дорожньої розмітки 

та ін. 

Так, зокрема у 2021-му році було відремонтовано 185 зливоприймачів та 102 оглядових 

колодязі. 

На балансовій вулично-шляховій мережі КП ШЕУ Деснянського району виконано 

поточний (дрібний) ремонт асфальтобетонного покриття загальною площею 20 тисяч 530,2 м² 

(в тому числі струменево-ін`єкційним методом 7200 м²). 

 
 

Проведено роботи із заливки тріщин 30 000 погонних метрів асфальтобетонного 

покриття установкою «Крафко».  

Влаштовано обмежувальних (антипаркувальних) стовпчиків 300 од, встановлено 

велосипедних парковок 45 од, встановлено велосипедних стійок очікування 2 од, острівців 

безпеки 5 од, підвищених пішохідних переходів 5 од, притротуарних острівців безпеки 1 од, 

заїзних кишень 1 од. 

  
Облаштовано наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем 

(безбар'єрне середовище) 20 од. 

https://www.facebook.com/sheudesn/?__cft__%5b0%5d=AZVUJ7U_-ZH2p5YqaUXcGR3W_00RzJME75UA752fvVKUBeZyA1wD4CxZbqbPiYgWRJ50-fbW9h2GTYpqNu0MZ_MuEPadeHOqFgwgG9WVqxbsjYRDx7luxHBbb7hqtpw38dYS_19XSNi1X3r0kEutP4BsDW5IoGF4LU8yRTCB72O_5mWJauMiRPunm4nvFlK2JRXoEpC0xxwPhRXSX5pyvL-ZcB5LBuTe5ZBA3RPpXtp_RQ&__tn__=kK-y-R
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Виконано роботи з поточного (середнього) ремонту загальною площею 56 тисяч 474,16 

м² на таких об’єктах: 

- просп. Маяковського (від вул. Лифаря до вул. Цвєтаєвої) загальною площею 16 853,56 

м²; 

- вул. Градинська (від вул. Радунської до вул. Бальзака) загальною площею 5023,4 м²; 

- просп. Шухевича (від вул. Бальзака до мосту через р. Десенка) загальною площею 

7729,4 м² та установлено 260 п.м. колесовідбійної стрічки; 

- ділянка вулиці від вул. Радосинської до межі району 5868,3 м²; 

- вул. Беретті (від просп. Маяковського до вул. Бальзака) загальною площею 7856 м²; 

- вул. Бальзака (від просп. Шухевича до вул. Каштанової) загальною площею 11458,1 м² 

та установлено 540 п.м. колесовідбійної стрічки; 

- влаштовано тверде покриття тротуару та велосипедної доріжки на парній стороні вул. 

Бальзака та поєднання з велосипедною доріжкою по вул. Милославській загальною площею 

1685,4 м². 
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Нанесено 143 тисячі 353 погонних метрів дорожньої розмітки на вулицях Деснянського 

району. Виконано поточний ремонт 2 підземних пішохідних переходів на вул. Милославській, 

6-А та просп. Маяковського, 45 (універсам «Фестивальний»). 
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Експлуатаційне утримання доріг в зимовий період
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На сьогоднішній день основною проблемою для підприємства залишаються фізична 

зношеність та моральна застарілість парку автомобілів та спец механізмів (приблизно 80%), що 

несе величезні витрати на ремонти; різкі та чисельні подорожчання паливо-мастильних 

матеріалів, електроенергії, запчастин та інших матеріалів; не хватка кваліфікованих кадрів 

(асфальтобетонників, водіїв, слюсарів-ремонтників), відсутність капітальних будівель на 

виробничій базі. 

Планується застосувати ряд заходів щодо раціонального використання матеріальних та 

технічних ресурсів виробництва, економії коштів та матеріальних ресурсів. На підприємстві йде 

постійний пошук виконання договірних робіт та участі у електронних закупівлях на роботи і 

послуги підприємствам, організаціям та фізичним особам, що дає додатковий заробіток 

підприємству, кошти від якого вкладаються в відновлення матеріально-технічної бази нашого 

підприємства. 

В 2022 році планується удосконалити умови праці на підприємстві, включаючи 

постійне проведення оперативного контролю за виробничим процесом, оновлення техніки та 

механізмів, розширення виробничої бази підприємства, підвищення рівня охорони праці і 

техніки безпеки. 
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Проєкт стратегічного плану розвитку на середньострокову перспективу 

1. Будівництво та реконструкція виробничої бази підприємства. 

2. Будівництво гуртожитку для робітників підприємства. 

3. Розвиток та покращення пішохідної та велоінфраструктури району. 

4. Розвиток та покращення автомобільно-дорожньої інфраструктури  району за 

рахунок збільшення об'ємів середнього, поточного та капітального ремонтів. 

5. Модернізація та розширення парку автомобілів та спецтехніки. 

6.  Покращення матеріального заохочення працівників підприємства та збільшення 

рівня заробітної плати. 

7. Впровадження інноваційних  та    сучасних технологій у роботі підприємства. 

 

 

СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Житловий фонд Деснянського району складає: 

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

 - 155 – житлові будинки ЖБК; 

 - 51 – житлових будинків ОСББ на самообслуговуванні; 

 - 2 – відомчий житловий будинок;  

 - 30 – інвестиційних будинків; 

 - 8 гуртожитків; 

 - 2 житлових будинки в управлінні управляючої компанії.  

 Всього: 778 житлових будинків.  
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Відповідно до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 23.02.2021 № 91 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2021 

році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районної в місті Києві державної 

адміністрації» (зі змінами) за 2021 року проведено капітальний ремонт житлового фонду на 

суму 146 925,7 тис.грн., (160 088,3 тис.грн. – 2020 рік), а саме: 

- капітальний ремонт асфальтового покриття та міжквартальних проїздів – 74 968,1 

тис.грн.; 

- облаштування ігрових майданчиків – 9 614,7 тис.грн.; 

- облаштування спортивних майданчиків – 5 958,5 тис.грн.; 

- громадські проєкти – 1 794,6 тис.грн.; 

- капітальний ремонт на умовах співфінансування – 21 884,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт (модернізація) ІТП – 14 902,5 тис.грн.; 

- капітальний ремонт парків і скверів – 255,2 тис.грн.; 

- субвенція з державного бюджету – 17 548,1 тис.грн. 

Вид робіт 2020 

тис.грн. 

2021 

тис.грн. 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МIЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДIВ ТА 

ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРIЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 

60 319,9 74 968,1 

ЗАМIНА ВIКОН 15 861,3 
 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛIТИН 18 401,6 
 

ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ 3 026,3 9 614,7 

ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ 6 455,9 5 958,5 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛIФТIВ 11 690,3 
 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, 

ЦО, КАНАЛIЗАЦIЯ) 

3 451,1 
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП 2 035,1 
 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЕЛЬ 6 848,5 
 

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДIВ 22 804,7 
 

ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ 3 764,4 1 794,6 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / 

ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ 

152,2 
 

 

Станом на 

31.12.2021

778 житлових

будинків

В районі функціонує

84 ОСББ

У 2021 року   

створено

5 ОСББ
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СПІВФІНАНСУВАННЯ 5 277,0 21 884,0 

СУБВЕНЦІЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
 

17 548,1 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ 

ПУНКТІВ 

 
14 902,5 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ 
 

255,2 

ВСЬОГО ТИС. ГРН: 160 088,3 146 925,7 
 

 
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  від 02.08.2021 № 474 «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. 

Осінньо-зимовий період 2021/2022 проходить в сталому режимі. 

 

На обслуговуванні КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Деснянського району м. Києва» перебуває 530 будинків комунальної форми власності 

територіальної громади міста Києва. 

За 2021 рік в багатоквартирних будинках Деснянського району м. Києва підприємством 

було виконано ремонтні роботи поточного характеру силами підрядних організацій на загальну 

суму 61 244,47 тис. грн, а саме:  

- ремонт покрівлі в 325 будинках загальний обсяг виконаних робіт  45 948 м.кв. на суму 

12 160,97 тис. грн. (за 2020 рік загальний обсяг виконаних робіт 24 104,85 м.кв. на суму 6 508,31 

тис. грн.); 

0,00
10 000,00
20 000,00
30 000,00
40 000,00
50 000,00
60 000,00
70 000,00
80 000,00

2020 рік 2021 рік
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- ремонт фасадів в 57 будинках, загальний обсяг виконаних робіт 3 205 м.кв на суму 

1 270,95 тис. грн. (за 2020 рік загальний обсяг виконаних робіт 16 955,03 м.кв на суму 5 678,87 

тис. грн.); 

- ремонт вхідних груп в 51 будинку, загальний обсяг виконаних робіт 6 181,5 м.кв на 

суму 1 778,19 тис. грн.; 

 
- ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації, водопостачання, теплопостачання 

в 350 будинках на суму 20 210,79 тис. грн. (за 2020 рік на суму 11 573,94 тис. грн.);  

- ремонт електричних мереж та обладнання (в т.ч. щитових) виконано в 112 будинках 

на суму 3 691,32 тис. грн. (за 2020 рік виконано робіт в 17 будинках на суму 3 558,24 тис.грн.); 

- герметизація швів стінових панелей в 289 будинках, загальний обсяг виконаних робіт 

36 189,6 м.пог. на суму 5 274,25 тис. грн.; 

- ремонт сходових клітин в 165 будинках, загальний обсяг виконаних робіт 63 823,92 

м.кв. на суму 11 830,19 тис. грн. (за 2020 рік загальний обсяг виконаних робіт 91 731,35 м.кв. на 

суму 14 016,55 тис. грн.);  
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- ремонт об’єктів благоустрою: чищення зливостоків, ремонт колодязів, відновлення 

люків розташованих на прибудинкових територіях 357 будинків на суму 3 047,38 тис.грн.; 

- інші роботи на загальна суму 1 980,43 тис.грн.: ремонт аварійних балконів в 3 

будинках; встановлення металевих дверей (на технічних поверхах, покрівлях, в підвальних 

приміщеннях, в сміттєкамерах, в електрощитових, в машинних приміщеннях, в РУ) в 87 

будинках, загальний обсяг виконаних робіт 270 шт.; встановлення огорожі на майданчик для 

сміття (за 2020 рік виконано інших робіт на суму 2 201,48 тис.грн.). 

 
 

Види робіт 

Виконано робіт  

за 2021 рік,  

тис. грн. 

Виконано робіт  

за 2020 рік,  

тис. грн. 

Відремонтовано покрівель 
12 160,97 6 508,31 

Відремонтовано фасадів 1 270,95 5 678,87 

Проведено ремонт вхідних груп 1 778,19 - 
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Проведено ремонт внутрішньобудинкового 

обладнання та мереж водопостачання, 

теплопостачання, каналізації 

20 210,79 11 573,94 

Проведено ремонт електричних мереж та 

обладнання 
3 691,32 3 558,24 

Проведена герметизація швів стінових 

панелей 
5 274,25 - 

Проведено ремонт сходових клітин 

(опоряджувальні роботи) 
11 830,19 14 016,55 

Проведено ремонт об'єктів благоустрою 3 047,38 - 

Проведено інших робіт (встановлення 

дверей, ремонт аварійних балконів, огорожа 

для котейнерів) 

1 980,43 2 201,48 

Разом 61 244,47 43 537,39 

 
Виконання ремонтних робіт поточного характеру  

 

 
 

 

Ліфтове господарство 

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

2021 рік за кошти підприємства було відновлено роботу 315 ліфтів на загальну суму 3 001,46 

тис. грн. (за 2020 рік сума складала 2 316,83 тис. грн). 
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Енергозбереження 

Підприємство продовжує впроваджувати в дію "Програму енергозбереження" шляхом 

встановлення світлодіодних освітлювальних приладів в місцях загального користування 

житлових будинків. 

Так, за 2021 рік встановлено 4 000 світлодіодних світильників у 30 житлових будинках.  

Як зазначалося вище, підприємство обслуговує 530 житлових будинків, загальною 

площею прибудинкових територій – 4 341,71 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 469 робітників з комплексного прибирання та утримання 

будинків з прилеглими територіями, хоча згідно штатного розкладу повинно бути 

775  робітників, не вистачає 306 осіб, що становить 39,5 % від норми. 

 

Укомплектованість працівників КП «Керуюча компанія»  
 

Назва  

Штатна 

чисельність, 

од  

Фактична 

чисельність, 

од 

Відсоток 

укомплекто 

ваності, % 

Штатна 

чисельність, 

од 

Фактична 

чисельність, 

од 

Відсоток 

укомплекто 

ваності, % 

2021 рік 2020 рік 

Всього 1 325 908 68,5 1 355 918 68 

РКПТ 775 469 60,5 817,5 494 60 

АУП 202 178 88 199 167 84 

Робітники 

ремонтних 

дільниць 

 

335,5 

 

254 

 

78 

 

327 

 

249 

 

76 

Прибиральни

ки службових 

приміщень 

 

12,5 

 

7 

 

56 

 

11,5 

 

8 

 

70 

 

3 001,46  

тис.грн.

2 316,83 

тис.грн.

2021рік 2020 рік
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Постійно проводиться обстеження житлових будинків на предмет очищення підвалів і 

горищ, прибудинкових територій від великогабаритного сміття, яке мешканці виносять з 

квартир та залишають біля будинків. Так, за 2021 рік навантажено великогабаритного сміття в 

обсязі 59 269 куб. м. (за 2020 рік навантажено великогабаритного сміття в обсязі 52 450 куб. м.). 

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

дитячих майданчиків. Щороку проводиться ремонт та фарбування елементів дитячих 

майданчиків. Також, за 2021 рік було завезено  1 200 тон піску на дитячі майданчики (за 2020 

рік – 1 100 тон). 

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

території житлових будинків завозиться рослинний ґрунт. За 2021 рік завезено – 500 тон 

рослинного ґрунту (2020 рік – 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 01.01.2021) 

2021 

(станом на 01.01.2022) 

Всього родин, із них: 6083 6044 

позачерговиків 819 814 

першочерговиків 2346 2357 

в загальній черзі 2918 2873 

   

Внутрішньо переміщені особи  26 37 

Соціальний квартирний облік 12 13 

 

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):  
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 Пільгові категорії громадян, яким було надано житло 

2020 

(станом на 

01.01.2021) 

2021 

(станом на 

01.01.2022) 

- діти-сироти,  діти, позбавлені батьківського піклування 4 квартири та  

2 кімнати в 
комун. кв. 

10 квартир та  

2 кімнати в 
комун. кв 

- постраждалі в зв’язку з аварією на ЧАЕС, 2 кат. 1 0 

- учасники бойових дій, залучені до АТО 7 0 

- учасники бойових дій, інтернаціоналісти 2 0 

- особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники АТО (3 гр.) 6 1 

 - особи з інвалідністю, учасники Революції Гідності (3 гр.) 1 0 

- на загальних підставах 1 2  кімнати в 
комун. кв 

Всього:  24 15 

         

   Також в запитуваний період за рахунок отриманої грошової компенсації /субвенції 

було придбано  житло наступними  категоріями громадян:  

Назва пільгової категорії громадян 2020 2021 

сім’ї загиблих/померлих  учасників АТО 

 (Постанова КМУ від 19.10.2016 № 719)  

0 1 

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

(Постанова КМУ від 19.10.2016 № 719) 

6 2 

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

КМУ від 28.03.2018  № 214) 

1 2 

внутрішньо переміщені особи, учасники АТО   

(Постанова КМУ від 18.04.2018  № 280) 

2 2 

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

(Постанова КМУ від 26.06.2019  № 616)  

1 2 

Всього: 10 9 

В запитуваний період черговиками квартирного обліку Деснянської РДА було укладено  

наступну кількість договорів щодо часткового фінансування житла (розпорядження Київської 

міської держаної адміністрації від 12.07.2019 № 1249):  

Укладено договорів на часткову оплату вартості житла 2020 2021 

З оплатою 50% вартості житла (учасники АТО) 22 16 

З оплатою 70% вартості житла (інші категорії громадян) 15 7 

Всього: 37 23 

 

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 01.01.2021) 

2021 

(станом на 01.01.2022) 
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Всього квартир 7 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 01.01.2021) 

2021 

(станом на 01.01.2022) 

Всього ордерів 4 18 

 

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

одиноких громадян щодо житлових питань: 

Заяви щодо: 2020 

(станом на 

01.01.2021) 

2021 

(станом на 

01.01.2022) 

Зарахування на квартирний облік  138 181 

Внесення змін до справи квартирного обліку 161 168 

Знято з квартирного обліку 171 183 

Поновлено на квартирному обліку 4 3 

Всього: 474 535 

 

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

 2020 

(станом на 

01.01.2021) 

2021 

(станом на 

01.01.2022) 

Видано довідок про перебування/ не перебування на квартирному 

обліку 

923 930 

Надійшло звернень від громадян з квартирних питань  435 323 

Надійшло листів підприємств,  установ та організацій з 

житлових питань  

1640 1693 

Надано відповідей на інформаційні запити  92 55 

Підготовлено та проведено засідань районної громадської 

комісії з житлових питань  

18 17 

Підготовлено та проведено засідань наглядової ради 2 2 

Підготовлено (зареєстровано) розпоряджень 86 87 

Всього: 3196 3107 
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ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ ВІДПОВІДНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 

ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ВІДНЕСЕНОГО ДО 

СФЕРИ УПРАВЛІННЯ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ВІЛЬНИХ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ В 

ОРЕНДУ ТА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ЗА ОРЕНДУ ДО БЮДЖЕТУ 

 

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

державної адміністрації, що згідно з делегованими повноваженнями закріплено на праві 

господарського відання чи оперативного управління за підприємствами, організаціями та 

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

 

2

30,52

тис.кв.м

(52,00%)

В оренді: 

28,21

тис.кв.м

(48,00%)

КП «Керуюча компанія з обслуговування

житлового фонду 

Деснянського району м. Києва»  

На балансі: 58,73 тис. кв.м

43,47 

тис.кв.м

(67,11%)

В оренді: 

21,30 

тис.кв.м

(32,89%)

Сфера охорони здоров’я

на балансі: 64,77 тис.кв.м

556,80

тис.кв.м

(93,77%)

В оренді: 

36,50 тис. 

кв.м (6,1%)

Управління освіти 

(в т.ч. ЗНЗ, ДНЗ) 

на балансі: 593,3 тис.кв.м

Нежитлові приміщення в розрізі по балансоутримувачах, 

тис. кв. м станом на 01.01.2022

8,41 

тис.кв.м

(62,76%)

В оренді: 

4,99 

тис.кв.м

(37,24%)

КП «Ватутінськінвестбуд», 

на балансі: 13,40 тис. кв.м

 
Нежитловий фонд  
 

 на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Деснянського району м. Києва» перебуває 58,73 тис. кв. м, в т.ч. 28,21 тис. кв.м здається в 

орендне користування, що складає 48,0 % від загальної площі, що перебуває на балансі 

підприємства;  

 на балансі КП «Ватутінськінвестбуд» перебуває 13,40 тис. кв.м, в т.ч. 4,99 

тис.кв.м здається в орендне користування, що складає 37,24 % від загальної площі, що 

перебуває на балансі підприємства;  

           Крім того, здається в орендне користування нежитловий фонд бюджетними установами 

району: 

 на балансі установ сфери охорони здоров’я Деснянського району перебуває 

64,77 тис. кв.м, в т.ч. 21,30 тис. кв.м здається в орендне користування, що складає 32,30 % від 

загальної площі, що перебуває на балансі установ;  

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

593,3 тис. кв.м, в т.ч. 36,50 тис. кв.м здається в орендне користування;  

 

 

 



57 

 

 

 

Передача в орендне користування нежитлових приміщень в розрізі по 

балансоутримувачах (тис. кв. м): 
  КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району 

м. Києва» у 2021 році було передано в орендне користування 28,21 тис.кв.м нежитлових 

приміщень. 

 КП «Ватутінськінвестбуд» у 2021 році було передано в орендне користування       

4,99 тис.кв.м нежитлових приміщень. 

 Закладами сфери охорони здоров’я Деснянського району передано в орендне 

користування у 2021 році передано 21,30 тис. кв.м нежитлових приміщень. 

 Управлінням освіти Деснянської РДА (в т.ч. ДНЗ, ЗНЗ) в орендне користування  

у 2021 році було передано 36,50 тис. кв.м нежитлових приміщень. 
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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.  

 Заключено договорів оренди в розрізі по балансоутримувачах: 

 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району 

м. Києва» у 2021 році заключено  263 договора оренди. 

 КП «Ватутінськінвестбуд» у 2021 році заключено 32 договора оренди.  

 У закладах сфери охорони здоров’я Деснянського району у 2021 році заключено 

70 договорів оренди.  

 Управлінням освіти Деснянської РДА (в т.ч. ДНЗ, ЗНЗ) у 2021 році кількість 

договорів оренди зменшилась до 145 договора. 

По діючих договорах оренди Деснянською РДА спільно з балансоутримувачами, 

проводиться методично-роз’яснювальна робота щодо підготовки необхідних документів для 

внесення змін до договорів в частині істотних умов та переукладання договорів оренди на новий 

термін, згідно Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 

 



59 

 

 

У 2021 році за орендне користування нежитловими приміщеннями майна комунальної 

власності територіальної громади міста Києва, від орендарів балансоутримувачами отримано 

14 139,43  тис. грн орендної плати. Заборгованість зменшилась у порівнянні з 2020 роком на 

68,48 тис. грн. за результатами проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення боргів 

та списання боргів.   

Надходження від оренди нежитлових приміщень майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва за 2021 рік зменшились у порівнянні з 2020 роком 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 неможливістю орендарів використовувати 

орендовані приміщення і працювати в них під час обмежень через заборони конкретних видів 

діяльності.   

У зв’язку з чим, рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 903/9073 «Про деякі 

питання нарахування орендної плати за користування майном територіальної громади міста 

Києва, плати за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній 

власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів» та 

враховуючи пункт 6 рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 25/25 «Про деякі питання 

комплексної підтримки суб’єктів господарювання міста Києва на час дії обмежувальних 

заходів», 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 

В Деснянському районі функціонує 145 закладів освіти. З них: 

 Комунальної форми власності: 

 72 заклади дошкільної освіти; 

 47 закладів загальної середньої освіти; 

 4 заклади позашкільної освіти; 

 Приватної форми власності: 

 12 закладів дошкільної освіти; 

 9 закладів загальної середньої освіти; 

 

Дошкільна освіта 

Станом на кінець 2021 року в закладах дошкільної освіти та навчально-виховних 

комплексах виховувалися та навчалися 13 296 вихованців. Освітній процес в закладах 

забезпечували 1755 педагогічних працівників та 2049 працівників інших категорій. 
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На даний час загальна черга в системі електронного запису до закладів дошкільної 

освіти Деснянського району становить 207 дітей. При цьому, в закладах дошкільної освіти 

налічується 968 вільних місць різних вікових категорій. 

З метою задоволення освітніх потреб мешканців Деснянського району на здобуття 

дошкільної освіти 01.06.2021 року відкрито новий заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 327 

Деснянського району міста Києва, який розрахований на 14 груп/260 місць. Заклад повністю 

укомплектовано необхідним матеріально-технічним забезпеченням відповідно до вимог. 

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

відновлено 2 групи (30 місць) в закладі дошкільної освіти №758. 

 

Інклюзія 

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 та 

інклюзивних груп: 

 В 13 закладах  – 81 спеціальна група - 837 дітей з особливими освітніми 

потребами; 

 В 9  закладах - 15 інклюзивних груп - 22 дитини з особливими освітніми 

потребами. 
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Загальна середня освіта 

 

У 2021-2022 навчальному році в закладах загальної середньої освіти навчаються 

38 794 учні. 
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Освітній процес у закладах загальної середньої освіти усіх типів забезпечували 2 

881 педагогічний працівник. 

У 2021 році:  

 3085  учнів 9-х класів закладів загальної середньої освіти отримали свідоцтво про 

здобуття базової загальної середньої освіти, з них 269 – з відзнакою; 

 2094 випускники 11-х класів отримали свідоцтво про здобуття повної загальної 

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

та 54 - срібною медаллю «За досягнення у навчанні».  

 Інклюзія:   

 в 34-х  закладах загальної середньої освіти  в 124 інклюзивних класах навчаються  

202 дітей  з особливими освітніми потребами; 

 в 6-ти закладах загальної середньої освіти в 41  спеціальному класі навчаються 

414 учнів. 
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Організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти за результатами 

конкурсного відбору на договірних засадах у 202і році здійснювали КП «Зеніт» у 45-ти ЗЗСО 

та ТОВ «Понтем.УА» в 1-у ЗЗСО. 

Станом на 25.12.2021 безкоштовним харчуванням з одноразовим режимом 

забезпечувалися: 

- 15 632 учні 1-4 класів; 

- 1 844 учні 5-11 класів пільгових категорій. 

У 2021 році в рамках реформування освіти проведено трансформацію 9 закладів 

загальної середньої освіти. 

 

Результативність освітнього процесу 

 

Створення умов для виявлення та розвитку обдарованої учнівської молоді – 

залишається пріоритетним завданням розвитку освітнього середовища Деснянського району. З 

кожним роком зростає кількість призерів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, 

конкурсу-захисту МАН, конкурсів міського та всеукраїнського рівня.  

   Так, у  2021 році: 

- на   ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН призові місця 

посіли  28 учнів  району. 

- на   ІІІ (всеукраїнському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН призові 

місця посіли  3 учні  району. 

     

        За активну участь у інтелектуальних змаганнях та високі досягнення у навчальній 

діяльності  у 2021 році нагороджено стипендіями Київської міської ради  7 учнів закладів 

загальної середньої освіти району. 

 

За наслідками атестації 2021 року присвоєно педагогічні звання: «учитель-методист» – 

24 вчителям,    «вихователь-методист» – 9   вихователям, «старший вчитель» – 60 вчителям,   

«старший вихователь» – 10 вихователям; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» -  132 педагогічним працівникам. 

    На  кінець 2021 року 1609 педагогічних працівників  мають кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії»,   717  вчителів мають педагогічне звання «старший 

учитель» та 333 - «вчитель – методист».   
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У 2021   році дослідно-експериментальна робота в освітньому просторі Деснянського 

району реалізувалася  в 14-х науково-дослідних педагогічних експериментах,  6 з яких мають 

статус Всеукраїнського рівня (19  закладів освіти) та 8 – регіонального рівня (14 закладів 

освіти). 

 

Матеріально-технічне забезпечення 

 

В рамках підготовки закладів освіти до нового 2020-2021 навчального року та до роботи 

в осінньо-зимовий період були виконані наступні роботи: 

 

Проведення капітальних ремонтів (по галузі «Освіта») в 2021 році 

 
Назва робіт Заплановано, тис.грн. Освоєно 

станом на 

31.12.2021 

По галузі «Освіта» 

Капітальний ремонт місць загального користування в 

ЗДО та ЗЗСО 

7 979,1 7894,7 

Капітальний ремонт (відновлення груп) в ЗДО 2 226,8 2 225,6 

Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в ЗДО 600,0 596,0 

Капітальний ремонт покрівель в ЗДО та ЗЗСО 958,1 4 945,9 

Капітальний ремонт харчоблоків в ЗДО та ЗЗСО 9 865,1 19 192,8 

Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗЗСО 961,8 8 750,5 

Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків в 

ЗЗСО 

2 200,0 2 171,8 

Капітальний ремонт їдальні в ЗЗСО 1 449,6 1 443,5 

Капітальний ремонт будівель (капітальний ремонт 

евакуаційного виходу з актової зали) в ЗЗСО 

1 300,0 1 293,0 

Безбар’єрне середовище (капітальний ремонт місць 

загального користування) в ЗЗСО 

1 326,2 1 320,3 

Капітальний ремонт спортивних залів з 

допоміжними приміщеннями в ЗЗСО 

1 500,0 1 487,9 

Капітальний ремонт фасаду в ЗЗСО 1 300,0 1 285,9 

Реалізація проектів-переможців громадського 

бюджету, в тому числі: 

5 918,6 4 866,4 

Капітальний ремонт стадіонів та спортивних 

майданчиків (проєкт №376) в ЗДО  

287,9 278,6 
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Капітальний ремонт спортивних залів та 

допоміжних приміщень (проєкт №421) в ЗЗСО 

1 998,0 1 970,2 

Капітальний ремонт спортивних залів та 

допоміжних приміщень (проєкт №673)  в ЗЗСО 

897,7 891,3 

Капітальний ремонт приміщень (проєкт №722) в 

ЗЗСО  

1 734,8 1 726,3 

Благоустрій території: капітальний ремонт 

майданчика, встановлення сцени (Проєкт №1119) в 

ПЗО 

1 000,2 993,5 

Капітальний ремонт тіньових навісів в ЗДО  400,00 391,4 

ВСЬОГО: 66 985,2 65 859,3 

Придбання обладнання в 2021 році 

Видатки спеціального фонду бюджету  (КЕКВ 3110) в сумі   - 25 690,6 тис. грн. 

• Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти «Нова 

українська школа» – 6 275,9 тис. грн. 

• Придбання обладнання для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій – 382,1 

тис. грн. 

• Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з 

особливими освітніми потребами – 681,4 тис. грн. 

• Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів 

загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання – 11 877,5 тис. грн. 

• Придбання обладнання для пралень – 1 913,6 тис. грн. 

• Придбання іншого обладнання для закладів освіти – 4 560,1 тис.грн. 

 

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 48 закладів загальної середньої освіти в загальній сумі   24 

325,8 грн. 

 

2017 рік 1 069,7 тис. грн.   

2018 рік  25 135,0 тис. грн. 

2019 рік 30 986,4 тис. грн. 

2020 рік 45 630,3 тис. грн. 

2021 рік 24 325,8 тис. грн. 

 
Реалізація проєктів громадського бюджету 

У 2021 році у 18 закладах освіти Деснянського району був реалізований  

21 громадський проєкт на суму 13 645,4 тис. грн. 

 

2019 рік  2020 рік 2021 рік  

7 304,89 тис. грн.  10 838, 24 тис. грн. 13 645,41 тис. грн.  
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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. 

У 2021 році культурна політика в районі здійснювалась з урахуванням карантинних 

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 2021 році діяльність ЦБС Деснянського району була спрямована на здійснення 

суттєвого позитивного впливу на розвиток територіальної громади у якості інформаційного, 

просвітницького, комунікаційного, творчого, культурного та дозвіллєвого центру. 

У бібліотеках  ЦБС створено простори, де користувачі можуть знайти доступ до різних 

джерел інформації, продемонструвати свою креативність, навчаються бути толерантними, 

підтримувати одне одного.  
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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. 

Посилилась функція неформальної освіти бібліотек ЦБС. Низка заходів на допомогу 

навчальному процесу, згідно з реформою, яка відбувається в освітній сфері, була направлена на 

формування у користувачів бібліотек практичних навичок самостійної роботи з книгою, 

критичного мислення, на  розвиток загального світогляду.  

Змістовне цікаве дозвілля, творчий розвиток особистості традиційно були у зоні уваги 

працівників бібліотек ЦБС. Загалом така діяльність відбувалась в рамках клубів, гуртків, інших 

об'єднань. 

Організація безпечного обслуговування користувачів бібліотек, відповідно 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів, було пріоритетним завданням у 

звітному році. В умовах пандемії COVID-19 діяльність бібліотек ЦБС швидко зазнала 

трансформаційних змін. Значна кількість заходів проходила в он-лайн режимі, однак, в ті 

періоди, коли відбувалося послаблення карантину, бібліотеки надолужували свою діяльність 

зустрічами наживо з українськими письменниками, цікавими особистостями, проводили 

засідання гуртків та клубів. 

Головні події року: 

ЦБС Деснянського району міста Києва та Музей гетьманства до 30-річчя Незалежності 

України підписали Меморандум про співпрацю. 

Бібліотека ім. Ю. Гагаріна отримала перемогу у «Громадському бюджеті 2021» міста 

Києва з проєктом «Територія пізнання та розвитку». 

ЦРБ ім. П. Загребельного відкрила нову локацію Артдворик для проведення культурно-

дозвіллєвих заходів на свіжому повітрі.  

У Галереї мистецтв до Дня Києва було представлено мультимедійну виставку 

«KyivReview»  відомого італійського фотографа Enzo Dell'Acqua. 

ЦБС Деснянського району провела II легкоатлетичний забіг на підтримку книги, 

читання та здорового способу життя «Бігай швидше - читай більше - проживеш довше».  

Вивчення діяльності публічних бібліотек Деснянського району м. Києва  відповідно до 

наказу Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) №177 від 13.10.2021 р. року комісією у складі фахівців міських 

науково-методичних центрів.  

 

Основні цифрові показники діяльності бібліотек 

За звітний рік публічні бібліотеки Деснянського району м. Києва запропонували свої 

послуги 42641 користувачам, які відвідали бібліотеки 269882 разів і було видано 765799 

документів; проведено 1018 заходів, у т. ч.: у межах бібліотеки – 672, за межами – 346 ( у т. ч. 

онлайн 190 заходів, відвідувань 3822) всього відвідувань заходів 21525: тренінги (14), турніри 

(5), квести (10), творчі зустрічі (64), патріотичні та літературні години (66), літературні вечори 

(46), тематичні уроки (44), прямі етери (190), голосні читання (52), майстер-класи (184), художні 

виставки (39), віртуальні подорожі та презентації (74), флешмоби та вуличні акції (32), 

дайджести (5), відеоогляди 105 та ін.  

Системна робота онлайн, запровадження постійних онлайн рубрик: Food_читання, 

Book_Time, #Книжковий рейд, #Бебі books, #Поличка Книгині, #Читач читачу, #Time for story, 

#Найкращі книги для літа та найсучаснішого відео контенту допомогло не тільки зберегти 

постійних користувачів, а й збільшити їх кількість. 

Віртуальні відвідувачі соціальних сторінок публічних бібліотек ЦБС отримують 

правову консультацію від юристів, психологічну пораду; подорожують країною та світом, 

опановують мистецькі техніки, онлайн-зустрічі з екологом, лікарями тощо. 

Наразі до послуг користувачів у бібліотеках ЦБ 39 місць для безкоштовного доступу до 

світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет. 
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Основні напрями діяльності бібліотек 

ЦБС Деснянського району протягом тривалого часу успішно здійснює програмно-

проєктну діяльність. Проєкти і програми концентрують увагу на найбільш актуальних 

проблемах, популяризують бібліотеку як центр громади, підвищують її позитивний імідж, роль 

і значимість, покращують співпрацю із партнерами.   

Відтак у2021 році у бібліотеках ЦБС впроваджувались такі проєкти: 

 ЦРБ ім. П. А. Загребельного: «Читай, Україна!» - проєкт спрямований на 

підтримку книги та читання, популяризацію знань про літературу та активацію процесу читання 

у користувачів різних вікових категорій; 

 Бібліотека №115 для дітей «Життя в стилі ЕКО» - просвітницький проєкт, 

спрямований на формування екологічної культури дітей та молоді; 

 Бібліотека ім. С. Олійника «Рівні можливості» – соціальний проєкт спрямований 

на підвищення рівня гендерної культури та чутливості, просування ідей гендерної рівності у 

суспільстві, правильного уявлення та розуміння  гендерних відносин. 

 Бібліотека ім. Ю. Гагаріна для дітей «Бібліотечна 7-Я» - просвітницький проєкт, 

спрямований на відродження традицій сімейного читання, організацію змістовного дозвілля та 

розвиток дитини.  

Клуби та гуртки 2021 року: «BBC» (Book`s bridge for children)- гурток любителів 

дитячого читання; Літературне кафе; «Моя казкотерапія» гурток любителів голосного читання; 

«Вікеномі» - інтелектуально - розважальний клуб з фінансової грамотності; «Територія Н» - 

об’єднання любителів науки; «ГАМА» - ART-майстерня; «ART-TALK» - мистецька студія; 

«ARTMILA» - гурток образотворчого малювання; «SuperEd» - дитяча академія наукових знань; 

«Speakingclub» - розмовний клуб; «Школа молодого лідера»; «Змінюйся, щоб змінити світ» - 

гендерна лабораторія; жіночий клуб «Іванна»; «Золотий вік» - клуб спілкування для людей 

літнього віку; «Королівський гамбіт», «Білий ферзь» - шахові клуби; «Основи 3-Д 

моделювання» курси з освоєння користування 3Д-принтером; творча майстерня «Мисли 

кольорово!», «МастерОК»; лабораторія смаку «Space hall»; «Зелений смайлик» - екошкола; 

гуртки  «REP»  (read, education, play = читай, учись, грай!) та «Театральний» тощо.  

У рамках розвитку стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2020-2025 роки та загальносистемного патріотично-просвітницького проєкту «Україна - 

історія, сьогодення, майбутнє!» було проведено: «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; 

«Майдан – це стан душі і поклик серця» - хвилинка спомин; «Пам’ять про Героїв стукає в наші 

серця…» година пам`яті, «Небесна сотня: герої, які змінили хід історії» патріотичний етюд до 

Дня Героїв Небесної сотні за участю Дитячої Волонтерської організації «Патріот-Троєщина», 

учасників ООС, волонтерів, молоді та юнацтва; патріотична година «Немає більшої сили, ніж 

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

година «Єдина духом Україна», «Мужнє мистецтво мами героя» виставка картин матерів 

загиблих героїв України до Дня українського добровольця; «Жіночі долі часів війни» онлайн - 

година до Дня пам’яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни; «Вишиванка 

– твій генетичний код» народознавча година до Всесвітнього дня вишиванки; «Народ мій є! 

Народ мій завжди буде!» патріотична година до Дня пам’яті жертв політичних репресій; прямий 

етер за участю працівника Музею Гетьманства Панченко В. О. «Конституція Пилипа Орлика». 

До 30-ї річниці Незалежності України бібліотеками було проведено низку заходів: 

інтерактивну подорож «Україна – це ми!», виставку-панораму «Співуча й вродлива під 

сонячним небом, моя Україна!», віртуальну виставку «З днем народження, Україно!», акцію 
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«Гордість моя – Україна», історичний екскурс «Незалежна і єдина будь навіки Україна!», бесіду 

«Подорожуємо Україною». 

Пізнавальними, змістовними та цікавими були заходи до Дня українського козацтва та 

Дня захисника України: творча зустріч з П. Браницьким «Козацькі бувальщини», патріотична 

година «Лине слава козацтва з далеких віків», творча зустріч та автограф сесія з сучасною 

українською письменницею Тамарою Горіха-Зерня, зустріч з художницею Наталією 

Павлусенко «Герої козацької України», інформаційна година «Ми нащадки козацького роду» 

тощо. 

Бібліотека №151 провела історико-патріотичний урок «Українська ідея» 

М. Грушевського» до 155-річчя від дня народження першого президента України для дітей 

старшого віку. 

Відбулися пам’ятні заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. 

Про реальні події 2014 р. розповів у прямому етері учасник Майдану Революції Гідності 

політичний карикатурист Олег Смаль. Його роботи були представлені під час буремних подій 

на Майдані.  

До Дня Гідності та Свободи бібліотека ім. Ю. Гагаріна організувала прямий етер з 

письменницею Оксаною Радушинською - головою громадського об’єднання «Творча сотня 

«Рух до перемоги», 

До Дня пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій відбувся прямий етер з 

Дмитром Білим, доктором історичних наук, письменником «Розгойдані дзвони пам’яті», 

презентація книги Катерини Єгорушкіної «Скриня» дітям про Голодомор, урок-реквієм «Ми 

будем пам'ятати лиху годину», акція «Засвіти свічку» «Голодомор – чорна сповідь моєї 

Вітчизни».  

Бібліотека спільно з ДВО «Патріот»-Троєщина та Спілкою ветеранів ООС провела 

патріотичний захід до Дня Волонтера «Добра воля, палке серце». 

У ЦРБ ім. П. Загребельного протягом року діяла виставка-персоналія «Діячі 

Української революції 1917-1921 років» для користувачів різних вікових категорій. 

У рамках проєкту «За українську мову!» було проведено до Міжнародного дня рідної 

мови: «Рідна українська мова в серці кожного звучить…» мовно-пізнавальна круговерть для 

дітей молодшого шкільного віку. Читачі з зацікавленістю взяли участь у різноманітних 

конкурсах та продемонстрували свої знання граматики, лексики, українського фольклору, 

«Єдиний скарб у тебе – рідна мова» - інформаційний коктейль; літературна вечірка «Жіночі 

голоси у вітчизняній літературі» для членів клубу «Золотий вік»; літературний компас  «Цікаве 

мовознавство», відбулась творча зустріч з письменницею, поетесою, члена конгресу літераторів 

України – Вірою Свистун «Буду я навчатись мови золотої!»; «Барви рідного слова» пізнавально-

освітня гра для читачів-дошкільнят, «Вчіться складно говорити своїм рідним словом!» 

книжковий дрес-код, «Сучасні крилаті» творча зустріч з Лесею Мовчун, «Розмови про мови» 

інтерактивна вистава; «Ця мова для мене, як мати, єдина!» голосні читання до Дня слов’янської 

писемності і культури. 

З нагоди Дня української писемності і мови та Міжнародного дня грамотності 

бібліотеками були проведені: мовознавчий квіз «Екологія мови», інформаційний коктейль 

«Єдиний скарб у тебе – рідна мова»; інтелект гра «Культ правопису», пізнавальний захід 

«Говоримо українською!», мовознавча ігротека «Буква до букви – і виникло слово!», квест 

«Грамотна веселка», зустріч з перекладачкою і письменницею Анною Багряною «Грамотність 

- вікно у світ». 

За Програмою поповнення бібліотечних фондів Українського інституту книги були 

підготовлені віртуальні виставки: Серія книг «Знамениті українці» Ч.1 і Ч.2, 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.  

Одним із цікавих напрямів морально-правового виховання в ЦБС слід відзначити 

проєкт Бібліотеки ім. С. Олійника «Рівні можливості», у рамках якого була відкрита гендерна 
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лабораторія «Змінюйся, щоб змінити світ». Гендерна рівність займає центральне місце в системі 

прав людини та серед цінностей ООН і Європейського співтовариства, це питання визначено 

ООН однією з глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року. У рамках проєкту було 

проведено цикли прямих етерів. 

Підвищенню інформаційно-правової культури користувачів бібліотек сприяла 

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

тренінг «Протидія насильству»; «Небезпечні ігри для підлітків» онлайн - консультація 

практичного психолога, «Протидія колекторам», «Безкоштовне отримання земельної ділянки» 

онлай - порада, «Виїзд дитини за кордон», «Абетка громадянина», «Аз і Буки правової науки» 

правознавча абетка 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. 

Завдяки «Курсу безпеки для дітей», від фахівців ВГО «Українська Служба Порятунку», 

користувачі бібліотеки ім. Ю. Гагаріна дізнались, як поводитись з незнайомцями, які дії 

правильні під час екстрених ситуації.  

ЦРБ ім. П. Загребельного спільно з Музеєм Гетьманства підготували онлайн-лекцію 

«Пакти й Конституції законів і вольностей Війська Запорозького» до 25 річчя Дня Конституції 

України.  

Бібліотека №115 для дітей продовжує співпрацю з шкільним офіцером поліції 

Деснянського району, було проведено інформаційну зустріч (фасилітейт) «Як захистити дитину 

під час канікул», яка допомогла дітям початкової школи засвоїти конкретні правила поведінки 

у відсутність батьків. 

З нагоди Всесвітнього дня дитини Бібліотека № 119 запросила читачів на правознавчу 

годину «Я дитина – я маю право!». Розмова з дітьми про їх права, перегляд буктрейлеру за 

книгою «Знай свої права, дитино», літературний мікс «Права дитини і казкові герої» - 

дошкільнята разом із бібліотекарями опановували правові сходинки. 

Основним дороговказом у роботі з екологічного виховання своїх користувачів 

бібліотеки ЦБС Деснянського району обрали Глобальні цілі сталого розвитку ООН. 

Зокрема, бібліотека ім. Ю. Гагаріна для дітей продовжує реалізацію екологічно-

просвітницького проєкту «Я – за природу!». Він направлений на сприяння збереженню 

навколишнього природного середовища шляхом освітньої діяльності та практичних заходів. 

Читачі бібліотеки проводили акції, спільно з ековолонтерами Лісового масиву 

«12_Good_Deeds».  

Справжнім відкриттям для юних екологів стала презентація книг, які безпосередньо 

стосуються теми екологічних загроз та спроможні допомогти у вихованні екологічної 

свідомості: «Галина Ткачук. Книжка про сміття». А дослідники природи були у захваті від 

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

До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища відбувся практичний 

фасилітейт «Нам не байдужа доля довкілля», до Всесвітнього дня вторинної переробки 

сировини  еко meeting «Дивовижна річ – сміття». 

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, 

«Обізнаний – значить захищений» до Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак 

молочної залози, «Його ім'я – підступний СНІД». 

«Особливості коронавірусної інфекції» онлайн-зустріч з викладачем міського 

медичного коледжу Валентиною Давиденко до Всесвітнього дня 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. 
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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, зустріч про 

відповідальність за збереження навколишнього середовища, важливість екологічного 

просвітництва .    

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

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

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

життя — шлях до довголіття» до Всесвітнього Дня здоров'я, онлайн-дайджест «Безпечні 

стосунки та здоров’я підлітків» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 

У 2021році розпочала роботу лабораторії «Ековолонтер», яка навчає дітей екологічно 

грамотної поведінки по відношенню до живої природи у сучасному 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-ї річниці Чорнобильської катастрофи та презентація книги 

Шовкошитного В. «Чорнобиль я бачив», інтерактивний захід «Люди і тварини. Уроки доброти». 

Значна робота проводиться бібліотеками системи у краєзнавчому напряму, адже саме 

краєзнавчі матеріали найкраще сприяють вихованню патріотизму, любові до своєї «малої 

батьківщини».  

У ЦРБ ім. П. А. Загребельного протягом року діяла 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.  

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…».  

Розважальна програма open-air до Дня Києва «Київ – місто майстрів» зібрала біля 

бібліотеки ім. Ю. Гагаріна для дітей різновікову громаду Лісового масиву. 

Бібліотека № 119 для дітей взяла участь у святкових заходах Деснянського району. На 

площі біля кінотеатру «Кіото» бібліотекарі влаштували бібліопленер «Київ різнобарвний». Юні 

мешканці Лісового масиву залюбки долучилися до майстер-класу «Кирило Кожум’яка – 

захисник Києва» з використанням техніки крейдового барельєфу. А краєзнавчий квіз 

«Цікавинки моєї столиці» розширив знання киян про улюблене місто. Також бібліотека 

підготувала віртуальний дайджест «Музеї Києва» до Міжнародного дня музеїв.  

Формуванню естетичних смаків, розширенню мистецьких зацікавлень 
користувачів, розвитку їх творчих можливостей сприяли різноманітні заходи, які проходили у 

бібліотеках району протягом року. 

Муніципальна галерея мистецтв ЦРБ ім. П.А.Загребельного — культурно-мистецький 

центр, який об’єднує творчий потенціал всіх закладів культури району, надає можливість 
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виявити та продемонструвати багатогранні мистецькі таланти користувачів різного віку, які 

мешкають в нашому районі та місті. 

Протягом року 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.  

До Дня Незалежності України в Галереї мистецтв відбулася презентація виставки 

«Сила козацька в наших душах». Виставковий проєкт реалізований партнерськими 

культурними інституціями – ЦРБ ім. П. Загребельного і Музеєм Гетьманства. Громада 

Деснянського району мала унікальну можливість познайомитися з експонатами з колекції 

музею. У рамках проєкту проходили лекторії від наукових співробітників Музею Гетьманства. 

У рамках виставки відбулася творча зустріч із засновницею Всесвітнього Дня 

вишиванки – Лесею Воронюк «Культурна спадщина як фундамент національної ідентичності».  

    

                                 
 

У рамках проєкту «ART TALK KIDS» відбулися онлайн-зустрічі про 5 основних 

прийомів техніки акварелі. Познайомились з творчістю відомих художників-акварелістів 

сучасності: Endre Penovac (Сербія), Laurin McCracken (США), Василь Когутич (Україна), 

презентація книги «Ти і Малевич» Оксани Садовенко…  

Студія образотворчого мистецтва «ART TALK» знайомила відвідувачів із мистецтвом 

в онлайн-форматі: «Навіщо нам мистецтво?», «Символіка кольору», Ольга Лагутенко 
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«GRAPHEIN. Графіки. Нариси з історії української графіки ХХ століття», Нільс Бюттнер 

«Ієронім Босх. Видіння і кошмари», Філіп Гук «Галерея пройдисвітів. Історія мистецтва й арт-

дилерів», Вілл Гомперц «Думай як митець», Дерек Бразелл і Джо Девіс «Як стати успішним 

ілюстратором». 

Онлайн зустрічі з українським поетом, перекладачем, журналістом Анатолієм Кратом 

презентація книги «Прометей поміж грудей».  

Протягом року було проведено 99 заходів, з них 12 онлайн. 

Відзначимо, що при ЦРБ діє гурток образотворчого мистецтва «ARTMILA» у ЦРБ ім. 

П. Загребельного для дошкільнят та молодшого віку, завданням якого є розвиток творчих 

інтересів і здібностей дітей. 

ЦРБ ім. П. Загребельного продовжує роботу з об’єднанням любителів науки «Територія 

Н». У рамках цього об’єднання працює 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», 

інтерактивне пізнавальне шоу «Всі шляхи ведуть до Риму», «Розмова про мову», «Наукове 

зілляваріння», «Новорічна магія» тощо. 

У бібліотеці №1 працює гурток «Театральний» для дітей старшого віку, де знайомлять 

учнів з історією театрального мистецтва, розвивають інтерес до драматичного театру, 

допомагають засвоїти основні складові театрального мистецтва. Для відвідувачів гуртка 

проведено театралізацію «До Лесиного віночку» до 150-річчя від дня народження Л. Українки; 

оформили ілюстративне панно «Видатні діячі українського театру» до Міжнародного дня 

театру; відео презентацію «Блискучий самородок української культури» до 80-річчя від дня 

народження І. Миколайчука, кіноактора. Також діє гурток «REP (read, education, play ) » для 

дітей молодшого та середнього віку, де проводились майстер класи: «Люблячі долоньки» до 

Дня Святого Валентина, «Весняна квітка» до Міжнародного жіночого дня, «Маленькі 

дизайнери» пізнавально-розважальне заняття з вивченням слів англійською мовою,  «Квітучий 

символ Києва-«Свічка»» до Дня Києва, «Танок медуз» до Міжнародного дня Чорного моря, 

«Котик-муркотик» тощо.  

Працює творча майстерня «Enjoy Art Studio» Бібліотеки №115 для дітей, у рамках якої 

були проведені майстер-класи: «Органайзер «Ракета» до Всесвітнього дня авіації та 

космонавтики, «Підставка кролик» до Великодня, «Диво-букет для матусі» до Дня матері; «Мак 

ПАМ’ЯТІ» до Дня пам’яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни для 

молоді; «Київський каштан» до Дня Києва та інші. 

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 центру "Дивосвіт", «Мужнє мистецтво мами героя» виставка картин матерів 

загиблих героїв України, «Чорнобиль – 35 років болю» виставка робіт талановитих дітей 

Деснянського району, «Весняне пробудження» виставка керівника гуртка «Рукоділля» Центру 

дитячої та юнацької творчості Деснянського району м. Києва Давиденко Лариси, «У кожного 

свій Київ» виставка картин вихованців ОКЦ «Дивосвіт», «Змалюю світ своїми кольорами» 

виставка художниці Тетяни Федорової, «Щаслива родина – славна Україна!» етновиставка 

життя та побуту українського народу  ХІХ ст., «Писанкова Україна» виставка робіт майстрині 

Деснянського району Ольги Суровикіної, «Мій кришталевий янгол» виставка учнівських робіт 

Полтавської міської школи мистецтв «Мала академія мистецтв» ім. Р. О. Кириченко, 

«Соловейко маленький та пісні удаленькі» художня виставка від вихованців ОКЦ «Дивосвіт», 

«З Україною в серці» виставка майстрині Самчиківського розпису Ольги Машевської. 

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

театралізовані вистави, концерти, фокусні програми. Користувачі бібліотеки 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 
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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 «Мистецтво магії», за участі талановитого ілюзіоніста Євгенія Чєснокова. 

Ще один, особливий, захід цієї бібліотеки — мистецька година з заступником 

директора Karas Gallery, фотографом Алексом Заклетським «Фотомистецтво» завершився 

креативною фотосесією «Квіти. Діти. Книги». 

Яскравою подією року 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 працює творча майстерня «Мисли кольорово!». Для 

відвідувачів бібліотеки цікаво, змістовно та пізнавально проводилися заняття майстерні. 

Зокрема, з паперових кольорових середечок 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»; арт-

урок «Малюємо між слів» до Міжнародного дня художника. 

У бібліотеках системи відбулися: інформ-ланч «Світ краси і гармонії» до 190 річчя від 

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

театру, «Я піснею Вам серце зігріваю» відео перегляд до дня народження українського 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, «Чарівник українського театру»  театральна мандрівка  до 80 річчя від дня 

народження Б. С. Ступки українського актора, «Роман Віктюк - режисер, вчитель, геній …» 

інформаційна година до 85 річчя від дня народження, українського театрального діяча, 

«Творчість Пабло Пікассо» мистецький медіа-огляд до 140-річчя від дня народження 

французького художника.  

Бібліотеки ЦБС створюють комфортне середовище для соціально-незахищених 

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

у заходах, забезпечуючи доступ до інформаційних ресурсів, змістовного 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».  

Для цієї категорії користувачів двічі на тиждень працює 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. 

До Всесвітнього дня біженців за підтримки UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах 

біженців в Україні та БФ «Рокада» відбувся дитячо-мистецький захід «Малюємо наші мрії». 

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». 
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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».  

Протягом року члени клубу «Білий ферзь» проводили своє дозвілля за грою в шахи, 

шашки, обмінювались досвідом гри. 

Проходять зустрічі членів клубу «Троєщина співуча», заняття співом – це той час 

дозвілля, який не тільки приємний, але й корисний. 

Також в Інтернет-центрі постійно діють курси з навчання користувачів для 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: «Геніальна дочка 

українського народу» презентація книги Любові Гонтарук «Леся Українка. Сторінки кохання» 

до 150 річчя від дня народження Лесі Українки видатної української поетеси, «Родина - як зірка 

єдина» літературний калейдоскоп до Дня матері та Всеукраїнського дня сім’ї, «Колись ми 

юними були, а зараз осінь наступила…» літературно-музичний вечір до Міжнародного дня 

громадян похилого віку та Дня ветерана. 

В 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.  

В 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 їх соціальній 

інклюзії, 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», благодійна акція «Передаю тобі частинку щастя» тощо. 

До Всесвітнього дня розповсюдження знань про аутизм відбувся прямий етер із 

громадсько-політичною діячкою Наталею Мороцькою «Одягни блакитне». 

Бібліотека №115 для дітей співпрацює з ВГОІ «Українське товариство сліпих» та 

«Українське товариство глухих», в рамках проєкту було організовано інформаційну кампанію 

«Прийди-спробуй-відчуй». 

ЦРБ ім. П. Загребельного долучилися до Всеукраїнської акції добрих справ та відвідали 

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва, 

провели годину доброти «Подаруй частинку доброти» до Міжнародного дня людей з 

інвалідністю. 

Не залишаються поза увагою вихованці Деснянського районного центру соціальних 

служб в місті Києві, для них організовані літературні диліжанси «Стежками європейських 

казкарів», диско-лекція «Тої безпечні літні канікули», бібліомікс «Все буде в шоколаді». 

З нагоди дня народження Марії Монтессорі відбулося просвітницьке свято «Простір 

щасливих дітей», вебінар для батьків «Методика Марії Монтесорі» за підтримки ГО «Гармонія 

розвитку».  

Ювілейний, XXX-й, київський міський Фестиваль творчості дітей та молоді з 

інвалідністю «Повіримо у себе» вже традиційно пройшов в бібліотеках. 

Бібліотека №119 для дітей протягом багатьох років опікується вихованцями 

інклюзивних груп ДНЗ № 176 та учнями спецкласів ЗОШ № 213. Для таких дітей 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 читання «Я + 

ти + книжка», літературні рухливі ігри «Казкові герої: добрі чи злі?», «Казка по колу». 
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Робота з користувачами цієї категорії сприяла вихованню толерантного відношення до 

інвалідів у дітей та молоді, втіленню моделі доступності бібліотеки для мало мобільних 

громадян та підсилення її публічної місії. Працівники бібліотек постійно долучаються до 

благодійних ініціатив, залучаючи до них нашу громаду. У цьому році 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 приділяють 

особливу увагу підтримці читання та просування сучасної української книги, формуванню 

сталих навичок та потреби у читанні серед громади. Найефективніше у цьому напрямі працює 

ЦРБ ім. П. Загребельного, де 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; онлайн-зустріч з письменником Жаком Жаб`є, із авторкою 

проєкту «Леді-подорож» Ксенією Ланчак; дитячо-доросла поезія Олександри Бурбело; 

розважально-пізнавальний квест «Скарб книголенду»; прямі етери з українськими поетами та 

письменниками: Вірою Свистун, Любов Відутою, Анастасією Нікуліною, Валентиною Бас, 

Надією Чорноморець, Надією Семена, Лідією Стрельченко, Катериною Єгорушкіною, 

Володимиром Панченко. 

Станом на 01.01.2022 року фонд інформаційних ресурсів ЦБС Деснянського району 

налічує 231193 примірників документів. 

Протягом 2021 року до бібліотек надійшло 4139 примірників друкованої продукції на 

суму 279051 грн. 75 коп., з яких бібліотеки для дорослих отримали  2670  примірників на суму 

187101 грн. 17 коп.; дитячі бібліотеки - 1469 примірників на суму 91950 грн. 58 коп.  

8,9% нових надходжень було подаровано бібліотекам мешканцями району. 

ЦРБ ім. П. Загребельного та бібліотека №115 для дітей від УІК отримали 1114 (26.9%) 

книг від загальної кількості надходжень у 2021 р.  

За кошти району у 2021 році було передплачено 138 назв періодичних видань (34 назви 

газет та 104 назви журналів). ЦБС району було отримано 1791 примірників періодичних видань.  

Станом на 01.01.2022 р. на УДК переведено 116930 (53,4%) документів. 

Для більш повного задоволення потреб користувачів, бібліотекарі використовують 

послугу ВСО та МБА. Так 2021 р. користувачами ЦБС було одержано по ВСО - 2665 

примірників документів, по МБА – 577 примірників та видано 37 абонентам МБА - 468 

примірників документів.  

Зведений електронний каталог ЦБС Деснянського району на 01.01.2022 року 

становить 355,8 тис. записів документів. 

У Будинку культури Деснянського району м. Києва у 2021 році функціонувало 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 функціонує 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. Варто 

відзначити, що 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 
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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. 

У 2021 році особлива увага була приділена збільшенню контингенту відвідувачів. 

Значно оновився склад народного театру «Камелот», до якого приєдналися 60 багатодітних 

родин.  

Будинок культури поповнився новим колективом: хор «Діамант» (30 осіб – керівник 

Косінська Н.Л.), який цього року отримав перше місце у Міжнародному фестивалі у Румунії- 

(онлайн), виступав на концерті в рамках міського огляду-конкурсу. 

Учасники самодіяльного об’єднання образотворчого мистецтва «Художня майстерня», 

керівник Левицька А.Г., брали участь у міжнародних, всеукраїнський виставках, де отримали 

нагороди. 

Театр «Обрії майбутнього» та «Ростових ляльок» мають постійні майданчики для 

виступів у м. Києві та Київській області ( м. Буча, с. Бородянка, м. Вишгород). 

Вокальний колектив «Джерело» провів ряд концертів у соціальних установах м. Києва 

(Будинку людей похилого віку, ветеранів праці та війни, УТОС, санаторії для військових у Пущі 

Водиці та Будинку ветеранів сцени). 

Вихованці хореографічної студії «Забава» були учасниками Міжнародного фестивалю 

у Польщі. 

Цього року підписаний договір на співпрацю з середнім училищем ім. Івана Вазова 

міста Поморіє (Болгарія). Обмін досвідом з мистецької діяльності відбувається у режимі 

онлайн. З метою обміну досвіду колектив Будинку культури обмінюється заходами в режимі 

онлайн із спорідненими  закладами культури: с. Носівка,  с. Бородянка, с. Бірки, м. Остер. 

Постійно працює 11 самодіяльних об’єднань, у яких проводять своє змістовне дозвілля 

325 осіб , з них дітей -260. 

Кількість відвідувачів за рік — 17538 осіб.   

 

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 Деснянського району міста Києва; 

- Дитячу музичну школу № 24 Деснянського району міста Києва; 

- Школу мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича Деснянського району 

м. Києва. 

У мистецьких школах району навчається 1642 учня. 

Педагогічний колектив Київської дитячої школи мистецтв № 3 проводив виховну, 

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

плану роботи. 

Упродовж навчального року активно працювали відділення школи: музичний (відділи: 

фортепіано, вокальний, струнний, духовий, народний), народної музики (фольклор), 

театральний, хореографічний, художній.  

За звітний період 2021 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». 
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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 напрямах: 

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. 

За звітний період 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». 
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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. 

 

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», у яких 

навчається 1020 вихованців. 

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-
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патріотичному вихованню, підготовки до активної громадської та професійної діяльності, 

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» 

У сфері фізичної культури і спорту 

На території Деснянського району реалізацією завдань з фізичної культури та спорту за 

місцем навчання та підготовки спортсменів займаються: 

- дитячо-юнацька спортивна школа № 23 (пр. Маяковського, 26-А) з відділеннями 

настільного тенісу, тенісу та шахів; 

- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 14 (вул. Шолом-Алейхема, 5-А) з 

відділеннями боксу, дзюдо, легкої атлетики,боротьби  самбо та футболу; 

- дитячо-юнацька спортивна школа № 18 (пр. Маяковського, 93-Г) з відділеннями 

бадмінтону, баскетболу, волейболу, гімнастики художньої, плавання та спортивної акробатики; 

- дитячо-юнацька спортивна школа № 1 «Київського міського-фізкультурно-

спортивного товариства «Спартак» (пр.-т Лісовий, 33Б) з відділеннями  боксу, веслування 

академічне, веслування на байдарках та каное, стрибки ; 

- Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, вул. Матеюка, 4; 

- вищі навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади; 

- громадські організації та спортивні клуби різних форм власності. 

Реалізацією завдань з фізичної культури та спорту за місцем проживання та підготовки 

спортсменів займаються: 

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

всіх» (далі - ДЦФЗН «Спорт для всіх»), вул. Драйзера,  2-Б;  

- Центр навчання плаванню Деснянського району м. Києва, вул. Закревського, 67-А; 

- Спортивно-розважальний комплекс «Х-парк», парк Дружби народів; 

- Спортивно-оздоровчі клуби інших форм власності та підпорядкування. 

До складу Деснянського районного у м. Києві Центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх», який розташований за адресою: вул. Драйзера, 2-Б входять 20 спортивних 

клубів та багатофункціональний спортивний комплекс: 

1.«Атлетизм» (вул. Бальзака, 12) - бодібілдінг, пауерліфтинг. 

2. «Браво» (вул. Радунська, 18)-  акробатика, художня гімнастика, йога. 

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

4.«Гонг» (вул. Бальзака, 40/20) – бокс, кікбоксинг, джиу-джитсу, айкідо. 

 5.«Ратник» (пр. Маяковського, 93-Є) - таїландський бокс, (Муей-Тай). 

6.«Надія» (вул. Лифаря, З-А) - пауерліфтинг. 

7. «Прометей» (вул. Ніколаєва, 7) – боротьба Кураш, панкратіон 

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

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

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

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

12. «Центр східних єдиноборств» (вул. С. Лифаря, 20) – самбо, дзюдо. 
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13.«Ніка» (вул. Закревського, 9) – (багатофункціональна спортивна зала), бокс, йога, 

тхаеквандо. 

14. «Троєщина» ( вул. Драйзера, 2-Б) -  баскетбол. 

15. «Марафон» ( вул. Драйзера, 2-Б) – легка атлетика. 

16. «Сталкер» ( вул. Драйзера, 2-Б)  -  спортивний туризм. 

17. «Переможець» (просп. Маяковського, 26-А) - греко-римська боротьба. 

18. «Аматор» (вул. С. Лифаря, 20) – спортивна рибалка. 

19.  «Лісовий» (просп. Лісовий 23-А)-футбол. 

20. «Кінолог» (вул. Електротехнічна 2)- дресування собак. 

У 2021 році ДЦФЗН «Спорт для всіх» проведено 136 - районних  заходів, загальна 

кількість учасників - 7075 осіб. Кількість осіб, які охоплені фізкультурно-оздоровчою 

діяльністю -2070 осіб. 

У Центрі навчання плаванню Деснянського району м. Києва, який знаходиться за 

адресою: вул. Закревського, 67-А, навчаються плаванню та тренуються діти віком від 6 до 14 

років. 

Також, у Центрі навчання плаванню Деснянського району м. Києва  надаються наступні 

фізкультурно-спортивні послуги: з сімейного плавання, лікувального плавання, айкідо, карате, 

вільної боротьби, фітнес, аквааеробіка. 

Кількість осіб, які охоплені фізкультурно-оздоровчою діяльністю відвідувачів на 2021 

рік становила 3176 осіб.  

Відповідно до календарного плану заходів Управління у справах молоді та спорту 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації по галузі «Фізична культура 

та спорт» на 2021 рік проведено 157 фізкультурно-спортивних заходів, з яких 

профінансовано 14 заходів  на суму 197,69 тис.грн. (99,9%), кількість учасників – 1820 

осіб. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 року                

№ 326 «Про затвердження Положення про соціальній проєкт «Активні парки – локації 

здорової України» на території Деснянського району міста Києва проведено низку 

спортивних заходів  у парках та скверах району.  

Зокрема: 

- 15.05.2021 року на території рекреаційної зони поблизу вул. Електротехнічна  

проведено виставку та показові виступи з дресування собак; 

- 29-30.05.2021 року на території пляжу «Троєщина» проведено турнір з пляжного 

волейболу; 

- 29.05.2021 року проведено легкоатлетичний забіг до Дня Києва за маршрутом: 

парк «Молодіжний» - парк «Деснянський»; 

- 05.06.2021 року на території парку «Муромець» проведено велоперегони за 

участю працівників Деснянської райдержадміністрації, комунальних підприємств та установ, а 

також представників громадських організацій; 

- 20.06.2021 року на території пляжу «Чорторий» зони відпочинку  

р. Десенка проведено змагання зі спортивної рибної ловлі; 

- 29.06.2021 на території парку «Мій парк» проведено спортивно-розважальні 

заходи до Дня Конституції України; 

- 13.06.2021 року на території парку «Муромець» облаштовано фан-зону для 

перегляду матчу Нідерланди-Україна Чемпіонату Європи з футболу; 

- 29.06.2021 року на території парку «Мій парк» облаштовано фан-зону для 

перегляду матчу Швеція-Україна Чемпіонату Європи з футболу. 

Також, фахівцями Управління у справах молоді та спорту Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації спільно з представниками спортивної громадськості 

на території спортивного майданчику парку «Деснянський» по просп. В. Маяковського, 
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29  проводились тренування з вуличних видів спорту, зокрема елементів workout, а також 

з йоги.  

ІІ. Розвиток спортивної інфраструктури Деснянського району м. Києва 

З метою збереження та розвитку мережі фізкультурно-оздоровчих закладів у 2021 

році відповідно до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва виділено та 

освоєно кошти на виконання капітальних ремонтів Центру навчання плаванню 

Деснянського району м. Києва та Деснянському районному у місті Києві  Центру 

фізичного здоров'я населення  "Спорт для всіх". 
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Капітальний ремонт  спортивних споруд міста Києва 

1 Капіталь

ний 

ремонт 

покрівлі  

Центру 

Центр навчання 

плаванню 

Деснянського 

району м. Києва 

2021 443,5 - 443,5 

 

337,3 - 337,3 

2 Капітальний ремонт 

приміщення 

(підвал) по просп. 

Маяковського, 26 А  

 

Деснянський 

районний у місті 

Києві  Центр 

фізичного здоров'я 

населення  "Спорт 

для всіх" 

2021 2000,0 
 

2000,0 1997,9 
 

1997,9 

 
Всього 

  
2443,5 

 
2443,5 2335,2 

 
2335,2 

 

2. Укріплення матеріально-технічної бази установ та закладів  фізичної культури та 

спорту 

1 Придбан

ня  

спортивн

ого 

обладнан

ня та 

інвентар

ю 

Деснянський 

районний у 

місті Києві  

Центр 

фізичного 

здоров'я 

населення  

"Спорт для 

всіх" 

2021 758,76 
 

758,76 752,81 
 

752,81 

 
Всього: 

  
758,76 

 
758,76 752,81 

 
752,81 

 

Молодіжна політика 

Протягом звітного періоду по галузі «Молодіжна політика», згідно затвердженого 

плану-заходів роботи на 2021 рік, Управлінням проведено та організовано низку загально 

районних заходів, на яких були відзначені цінними подарунками представники активної молоді 

району. Також Управлінням організовано спільно з громадськими організаціями флеш-моби з 

нагоди державних свят: День вишиванки, День Соборності тощо. Заходи проведено із 

дотриманням протиепідемічних заходів викликаних гострої респіраторної хвороби COVID-19.  

Управлінням розроблено пріоритетні напрями роботи по галузі «Молодіжна політика» 

2021 рік та налагоджено співпрацю у сфері реалізації державної молодіжної політики, шляхом 

проведення індивідуальних робочих зустрічей з лідерами та активістами молодіжних 
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громадських організацій, які здійснюють свою діяльність на території Деснянського району, за 

підсумками яких було у жовтні проведено Круглий стіл «Молодіжні громадські ініціативи. 

Співпраця у 2021 році».  

 
В рамках розвитку неформальних форм роботи з молоддю, розроблені та проведені 

семінари та тренінги «Школа молодого лідера», з врахуванням сфери  зацікавленості молоді. 

Протягом 2021 року двічі скликалася Координаційна рада з національно-патріотичного 

виховання молоді при Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Також, ініційований, розроблений та проведений масштабний військово-спортивний 

молодіжний фестиваль «Я – молодий патріот України», участь у якому взяли понад 200 

представників молоді Деснянського району. 

Впродовж звітнього періоду на відзначення талановитої та обдарованої молоді району 

підготовлено та подано документи 56 кандидатів для отримання державних премій, грантів, 

відзнак та нагород за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування та у розбудови 

України. 

Оздоровлення пільгових категорій дітей 

Направлення на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій здійснюється 

Управлінням, відповідно до квоти виділених путівок Департаментом молоді та спорту 
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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.  

 
Відповідно до обмежувальних заходів визначених постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (зі змінами), в серпні згідно квоти направлено 384 дітей пільгових категорій до 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.   

 

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 10 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 30.12.2020 підписано 289254 декларації, що становить  77,8 % 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. За 2020 рік лікарями медичних закладів 

Деснянського району м. Києва виписано 55667 рецептів на відшкодування вартості лікарських 

засобів 27732 хворим, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ 

типу, бронхіальну астму.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.2016 здійснюється 

забезпечення пацієнтів, хворих на інсулінозалежний цукровий діабет препаратами інсуліну. 

 З 01.10.2021 розпочалася виписка електронних рецептів на препарати інсуліну за 

програмою відшкодування вартості цих препаратів. 

Забезпечено виписку рецептів пільговим категоріям населення відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 
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окремих груп населення та за певними категоріями захворювання». В т. ч і хворим, що 

перенесли трансплантацію органів. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301 «Про 

затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами 

у 2021 році отримано та реалізовано 37819 одиниць калоприймачів для стомованих хворих на 

загальну суму      1376078,46. 

У 2020 роцу продовжувалася реалізація глобальної ініціативи стратегії Fast-Trask Cities 

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

30.12.2021 протестовані за допомогою швидких тестів 5031 особа, виявлено антитіла у 18 

випадках. 

Функціонує 4 кабінети надання антиретровірусної допомоги за місцем проживання 

хворого. 

З 01.04.2020 стартував ІІ етап медичної реформи – реформування вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) ланок надання медичної допомоги. 

На території району функціонує один заклад охорони здоров’я, що надає вторинну 

(спеціалізовану) амбулаторну медичну допомогу, а саме:  

комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний  центр» 

Деснянського району м. Києва.   

Підприємство та його філії  зареєстровані в системі е-Health та на 100 % забезпечені 

комп’ютерною технікою. Укладено договір про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій з НСЗУ, відповідно до якого у минулому році було включено 13 

пакетів надання медичної допомоги. 

Впроваджено електронне направлення на консультацію до спеціалістів Підприємства 

та лабораторні обстеження за направленням сімейних лікарів та лікарів-педіатрів, електронні 

рецепти, електронний листок непрацездатності. 

ЕлектроннаЕлектронна медицинамедицина

 ВпровадженоВпроваджено електроннеелектронне направленнянаправлення

нана консультаціюконсультацію додо спеціалістівспеціалістів

 ВпровадженаВпроваджена електроннаелектронна медичнамедична

карткакартка пацієнтапацієнта

 ВпровадженоВпроваджено електроннийелектронний листоклисток

непрацездатностінепрацездатності

 
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 2021 році за кошти місцевого бюджету проведено капітальний ремонт вхідної групи 

парадного входу КНП «Консультативно-діагностичний центр» на суму 702.4 тис. грн. та вхідної 

групи  в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» на суму 1888,16 тис. грн. та 
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місць загального користування в КНП ««Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» на 

суму 248,8 тис. грн. 

За кошти із власних надходжень здійснюються  косметичні ремонти кабінетів в закладах 

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

В КНП «Консультативно-діагностичний за кошти отримані із власних надходжень 

придбано обладнання на загальну суму 44 152,5 тис. грн. 

ОбладнанняОбладнання

 

З метою покрокової доступності до надання первинної медико-санітарної допомоги у 

грудні поточного року після реконструкції відкрита сучасна амбулаторія сімейної 

медицини по вул. Закревського, 101а. 

АмбулаторіяАмбулаторія сімейнихсімейних лікарівлікарів

 



87 

 

 

З метою збереження стабільної епідеміологічної ситуації в Деснянському районі міста 

Києва, недопущення поширення випадків захворювань, спричинених новим короновірусом та з 

моменту оголошення  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. 

З метою мінімізації ризиків захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 

з 11.03.2021 розпочалася вакцинація проти зазначеної хвороби, яка проводилася 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. 

Вакцинація у Деснянському районі міста Києва здійснювалася в                   13 пунктах 

щеплення та 2-х міні-вакцинальних центрах, які розташовані на базі комунальних 

некомерційних підприємств – центрів первинної медико-санітарної допомоги.

 Працівникам критичних інфраструктур та організованих колективів вакцинацію 

проводили медичні працівники мобільної бригади КНП «Консультативно-діагностичний 

центр» Деснянського району м. Києва. 

Окрім того бригади медичних працівників комунальних некомерційних підприємств-

центрів первинної медико-санітарної допомоги та Консультативно-діагностичного центру 

Деснянського району м. Києва  приймають участь у проведенні вакцинації   проти COVID-19 

киян у  Міжнародному виставковому центрі (просп. Броварський, 15), в ТЦ «Епіцентр» (вул. 

Братиславська, 11), ТРЦ «РайОN» (вул. Лаврухіна, 4), Центрі надання адміністративних послуг 

(просп. Маяковського, 29). 

З початку вакцинації отримали першу дозу вакцини 300569 осіб, з них 144791 особа 

вакциновані повністю. 

  

  Перспективи розвитку охорони здоров’я в Деснянському районі 

1. Подальше впровадження ІІ етапу медичної реформи-реформування вторинної 

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

здійснення організаційних заходів по удосконаленню надання вторинної медичної допомоги та 

лабораторних обстежень, виключно, за направленням сімейних лікарів. 

2. Подальше впровадження електронної медицини в практичну діяльність медичних 

працівників.3.  Забезпечення безперервності та наступності у наданні первинної та вторинної 

медичної допомоги. 

4.  Удосконалення системи оцінки якості надання медичної допомоги населенню. 

5. Подальший розвиток малоінвазивної хірургії в КНП КДЦ - розширення переліку 

проведення амбулаторних оперативних втручань офтальмологічного та хірургічного профілів у 

стаціонарі одного дня. 

6. Продовження роботи по вільному вибору лікаря та підписання з ним декларації на 

медичне обслуговування. 

7.  Подальша робота по реалізації урядової програми «Доступні ліки» та відшкодування 

вартості препаратів інсуліну хворим на інсулінозалежний цукровий діабет. 

8. Вжиття заходів щодо досягнення максимального рівня охоплення дитячого та дорослого 

населення вакцинацією, в т. ч. проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

9. Розширення мережі амбулаторій загальної практики-сімейної медицини по вул. Бикова, 

7а. 

10. Подальша реалізація глобальної ініціативи стратегії Fast-Trask Cities у м. Києві 

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

11. Подальше покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, 

віднесених до сфери управління Деснянської районної в місті києві державної адміністрації. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ 

ВІДНОСИНИ 

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 

01.12.2021 розмір мінімальної заробітної плати складав 6500 грн. 

Відповідно до рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних 

адміністрацій, рівень виконання показників: «Заборгованість із виплати заробітної плати, зі 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до 

Пенсійного фонду України   в бюджетних установах та організаціях, а також на комунальних 

підприємствах, які передані до сфери управління районних в місті Києві державних 

адміністрацій» (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 - жовтень  2021 року  посів загальне рейтингове  1 - 8 місце. 

 Згідно з даними Головного управління статистики у м. Києві  середньомісячна 

номінальна заробітна плата штатного працівника в  Деснянському районі (за ІII квартал 2021 

року) складала 14 580 грн, та зросла у відповідності до І кварталу 2021 року на 11,3 %, що дало 

можливість посісти  IV місце в рейтингу серед районів міста Києва.  

 

 
Станом на 01.01.2022 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, 

зокрема бюджетної сфери, які засновані на комунальній власності територіальної громади 

району. 

Згідно з даними Головного управління статистики у м. Києві станом на 01.12.2021 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 - грудня 2021 року проведено аналіз ситуації на 

14580

13105

Динаміка середньомісячної заробітної плати 

штатних працівників Деснянського району (грн)

III  квартал 2021 року I квартал 2021 року
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41 підприємстві району. За результатами розгляду «інформаційних довідок» підприємств, 

підготовлено та надано 256 рекомендацій керівникам щодо усунення порушень згідно з чинним 

законодавством. Відповідно до проведеного аналізу, керівниками 23 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. Відповідно до згаданого розпорядження на 

проведення громадських робіт виділялись кошти в сумі 50,4 тис грн. Протягом звітного періоду 

укладено 2 договори (Деснянська районна організація ТОВ «Червоного хреста України в м. 

Києві) на суму     35,2 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 

 

2021 рік 2020 рік 2021 рік 2020 рік 

 

10579 

 

Загальна кількість осіб, 

які отримували  всі види 

державної допомоги     

17132 

11560 

 

91,5 % 5147 6618 

 

77,8 % 

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 1207 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. 
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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) - 27; 

- направлень на крісла колісні, допоміжні засоби реабілітації та протезно-ортопедичні 

вироби - 1424 та прийнято 565 заяв  від громадян та відповідні документи до них встановленого 

зразка, які передані захищеним каналом зв’язку до Фонду соціального захисту інвалідів для 

подальшого завантаження їх до електронної особової справи;  

- спеціальні засоби для спілкування та обліку інформації - 11; 

- направлено заяв до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 

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

інтернату - 25; 

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

інвалідам війни - 51; 

- видано палиці/милиці - 105; 

- 3898 особам засоби гігієни на суму 9 686, 8 тис. грн. 

Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб протезами верхніх та 

нижніх кінцівок, ортезами шарнірними на нижні кінцівки та кріслами колісними до 01.06.2021 

здійснювалось згідно з договорами, укладеними органом соціального захисту населення з 

підприємством та особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх 

законними представниками. У згаданому періоді в Управлінні  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 105 двосторонніх договорів  на  загальну суму 

2 081, 1 тис. грн. 

Сформовано 50 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». 

 

Встановлення статусу  

Встановлено статус та видано відповідні посвідчення окремим категоріям  киян: 

- особи з інвалідністю внаслідок війни - 140 особам; 

- члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни - 42 особам; 

- реабілітовані особи від політичних репресій - 3 особам; 

- учасника війни - 6 особам; 

- ветерана праці - 198 особам. 
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Призначення державної соціальної допомоги громадянам, які не мають права на 

пенсію та особам з інвалідністю  

 У звітному періоді призначено державну соціальну допомогу 883 особам, які не мали 

права на пенсію та особам з інвалідністю, видано 526 довідок про перебування на обліку та 

розмір допомоги вказаним особам та 90 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 -  348 особам.   

 

Здійснення контролю за призначенням (перерахунку) пенсій, органами Пенсійного 

фонду України, згідно з чинним законодавством 

У звітному періоді перевірено 1089 пенсійних справ, зокрема 481 пенсійна справа 

призначена вперше та 608 пенсійних справ, по яких прийняте рішення  про перерахунок пенсій.  

 

Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок 

малюка» 

Станом на 31.12.2021 спеціалістами Управління прийнято/опрацьовано 2651 заяву 

стосовно одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”: 

- на грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок 

малюка” - 1932 особи /призначено 1851 особі; 

- прийнято заяв на натуральну допомогу “пакунок малюка” - 705 осіб /видано 12 

особам; 

- прийнято 14 заяв на компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги 

“пакунок малюка” через електронний портал «Дія». 

В розрізі виконання завдань основної діяльності Управління організована робота щодо 

надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» у звітному періоді 

прийнято 30 нових звернень /всього перебувало на обліку 147 осіб. 

 

        Комплекс реєстраційних послуг для новонароджених Є-Малятко                                                           
Відповідно до заяв, які надійшли через електронні засоби комунікації, опрацьовано 1213 

звернень/заяв щодо призначення допомоги при народженні дитини. 

 

Надання матеріальної допомоги соціально вразливій категорії громадян 

В розрізі виконання заходів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 

2019 - 2021 роки»  надано матеріальну допомогу  2513 малозабезпеченим особам на суму 6 194 

913, 68 грн /середній розмір допомоги складав 2465,15 грн/особу.   

 

2021 рік 2020 рік

2513

1252

6195,0

3188,4
2465,15 2546

малозабезпечені особи загальна сумма тис. грн

середній розмір допомоги на особу, грн
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Станом на 31.12.2021 прийнято 58 заяв /сформовані рішення про призначення 

одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової 

служби.  

Протягом звітного періоду прийнято/опрацьовано 1340 заяв та сформовано відповідні 

справи з метою надання матеріальної допомоги на поховання особам, які не досягли пенсійного 

віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у Центрі 

зайнятості як безробітні, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась 

поховати померлого. 

 

Оздоровлення та відпочинок дітей 

 Відповідно до Порядку направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до 

державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек», державного 

підприємства «Український дитячий центр» Молода гвардія, ТОВ «Оздоровчо - 

профілактичний комплекс «Планета здоров’я» та ТОВ «ЛАЯР СІТІ»  опрацьовано 159 заяв на 

скерування дітей для оздоровлення та відпочинку   у  згаданих  дитячих  центрах. 

 

Забезпечення санаторно - курортного лікування пільгової категорії громадян 

Спеціалістами Управління видано видано безкоштовно 458 путівок  у  санаторно-

курортні заклади,  оздоровлено: ветеранів війни - 105 (осіб); осіб з інвалідністю загального 

захворювання - 186 (осіб); ветеранів праці - 167 (осіб).  

В контексті механізму оплати послуг із санаторно-курортного лікування учасників 

антитерористичної операції, станом на 31.12.2021 розроблено та укладено 64 трьохсторонніх 

договорів з контрагентами стосовно  надання  таких послуг на  загальну суму 938 530 грн. 

У розрізі  виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-

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

видано 334 путівки (146 - дорослих,  188 - дитячі) для оздоровлення дружин та дітей до 14 років 

учасників антитерористичної  операції.    
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особи з інвалідністю загального 

захворювання

оздоровлення дружин та дітей 
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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 31.12.2021  на обліку в  Деснянському районі  перебувало: 

 1543 кияна - учасника 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 

13 

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» 

30 

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    

8 

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, 48 осіб отримали такі послуги. 

  Укладено договори на професійне навчання учасників антитерористичної 

операції за напрямком: 

- водій автомобіля - 3 особи (відокремленим підрозділом КП «Київпастранс» - 

«Навчально-курсовий комбінат»); 

-  водій автомобіля - 7 осіб (мале колективне підприємство  «Онега»); 

- вивчення англійської мови - 9 осіб (ПП «Робот-Інтелект») 
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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» призначено грошову компенсацію на придбання житла 8 особам, які 

потребують поліпшення житлових умов і включені до списків осіб, які користуються правом 

позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень, за місцем проживання на 

загальну суму 13 925 190,00 грн. Кошти виділені на  1 заявника та членів його сім’ї, які 

включаються в розрахунок грошової компенсації у розмірі 2 155 185,62 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»   призначено грошову компенсацію на придбання 

житла 26 особам в порядку черговості постановки на квартирний облік на загальну суму  53 633 

650,00 грн, кошти виділені на 5 осіб у розмірі 11 688 880,43 грн /1 заявник уклав договір купівлі-

продажу квартири та отримав право власності на житло. Продовжується робота щодо укладання 

договорів на придбання житла;  

- постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення 

житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України» призначено грошову компенсацію на придбання житла 46 особам в порядку 

черговості постановки на квартирний облік на загальну суму 88 296 074,00 грн. Кошти виділені 

на 3 осіб у розмірі 6 605 989,15 грн /1 заявник уклав договір купівлі-продажу квартири та 

отримав право власності на житло. Продовжується робота щодо укладання. 

 

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 15927 осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території,  районів 

проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил,  з них  11422 - сім’ї,  

працездатних осіб - 7797, пенсіонерів - 3078,   479 -  осіб  з інвалідністю,  2938 - діти. 

 

Соціальний  захист  громадян,  які постраждали  внаслідок Чорнобильської 

катастрофи: 

В  Деснянському районі м. Києва перебувало на обліку 18009 осіб, постраждалих 

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

зокрема 2747 дітей: 

  Всього  постраждалих   

 
18009 

наслідків аварії на ЧАЕС  7413 

категорія 1                             2673 

категорія 2 3744 

категорія 3 996 

Потерпілі від Чорнобильської катастрофи  6487 

категорія 1 835 

категорія 2 4815 
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категорія 3 531 

категорія 4  230 

серія Г 76 

Діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи 2747 

діти - інваліди 10 

діти - сироти  3 

діти - напівсироти  2 

Діти, які проживають (навчаються, працюють) на територіях 

радіоактивного забруднення 
10 

Учасники ліквідації інших ядерних аварій  45 

категорія 1 17 

категорія 2 17 

категорія 3 11 

Вдови, вдівці, опікуни дітей померлих громадян 1313 

Евакуйовані із зони відчуження у 1986 році 4480 

 
Протягом звітного періоду здійснено прийом документів від  401 громадянина, з метою 

встановлення статусу постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та видано 489 відповідних 

посвідчень. 

В контексті механізму оплати послуг із санаторно-курортного лікування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у звітному періоді розроблено та укладено 

560 трьохсторонніх договорів з контрагентами стосовно  надання  таких послуг на загальну 

суму 4 589 534 грн.    

компенсації та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

У звітному періоді в районі обліковано 10500 громадян визначеної пільгової категорії,  

призначено 11902 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 призупинено дію комісій щодо  призначення 

житлових субсидій  та  пільг на підставі рішень. 

 

призначення житлових субсидій: 
Період: 

2021 рік 

Кількість 

домогосподарств, які 

отримують житлову 

субсидію   

Сума нарахованої житлової субсидії, 

 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 

липень 7403 5 343 712 

серпень 8045 6 293 804 

вересень 8295 5 934 590 

жовтень 9383 8 582 139 

листопад 11047 17 585 125 
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грудень 11234 18 569 607 

Період: 

2020 рік 

 

Кількість 

домогосподарств, які 

отримують житлову 

субсидію   

Сума нарахованої житлової субсидії, 

 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 

липень 11 093 6 850 932 

серпень 11 100 6 820 058 

вересень 11 203 7 009 532 

жовтень 12 503 13 169 296 

листопад 13 894 22 633 445 

грудень  14 010 22 758 647 

 
У порівнянні до 2020 року загальна кількість домогосподарств та сума житлових 

субсидій у 2021 році зменшилась у зв’язку з тим, що Урядом внесено  зміни до Порядку 

нарахувань житлових субсидій, а саме: 

1. Введено в дію нові правила призначення і нарахування субсидій з 01.05.2021 року: 

- скасовані комісії, які вирішували питання призначення субсидій в окремих випадках; 

право на призначення житлової субсидії втратили ті, хто: 

- здійснив покупку квартири, земельної ділянки, транспортного  засобу (крім мопеда 

або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень 

одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією; 

- має банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень; 

- здійснив купівлю-продаж валюти та банківських металів протягом року до звернення 

за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень; 

- декларує відсутність доходу і перебував за кордоном понад 60 днів, за винятком 

перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною; 

- має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати аліментів понад 

три місяці; 

- не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період; 

- має авто, якому менш ніж 5 років з дати випуску; 

- має два і більше автомобілів, яким немає 15 років з дати випуску; 

- не має доходів і при цьому ніде не навчався, не працював, не мав статусу безробітного. 

2.Підвищені пенсія, мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, встановлений 

для працездатних осіб. 

 

Спеціалістами Управління  постійно надаються роз’яснення 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: 

2021 рік 

 

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 
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квітень 18 462 16 791 533 

травень 18 384 10 277 704 

червень 18 764 10 379 842 

липень 18 685 10 282 125 

серпень 18 664 10 474 194 

вересень 18 699 10 724 830 

жовтень 18 309 16 362 593 

листопад 18 156 22 482 379 

грудень  18 177 22 886 877 

Період: 

2020 рік 

 

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 

липень 20 552 9 365 032 

серпень 20 364 9 237 951 

вересень 20 367 9 426 944 

жовтень 20 069 16 208 051 

листопад 19 841 22 653 822 

грудень  19 716 22 721 541 

У порівнянні до відповідного періоду 2020 року  у звітному періоді здійснено 

оптимізацію та актуалізацію кількості пільговиків в Єдиному Державному автоматизованому  

реєстрі пільговиків. 

 

Нарахування компенсацій 

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 5 992 441 грн, профінансовано компенсацій на суму  5 869 164 

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 31.12.2021 здійснено нарахування та профінансовано стипендій  на 

суму  8 026 400 грн. 

 

Проведення безоплатного капітального ремонту 

Організовано проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових 

будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу  у Деснянському районі за 9 адресами 

на загальну суму 423 520 грн. Постачальником послуг відповідно до Договору підряду 

проведені ремонтні роботи в дев’яти квартирах пільговиків. 

 

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.                        
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Видачу картки «Картка киянина» здійснює ПАТ «Державний ощадний банк України» 

без ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка. Станом на 31.12.2021   в 

системі «Картка киянина» зареєстровано 128 833  картки, активовано - 105 693 картки.  

              

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 - 638 сімей; 

 /здійснено вибіркові перевірки особових справ доцільності призначення 

державної соціальної допомоги, своєчасності перерахунку коштів та цільового їх використання 

- 372 особові справи; 

 /здійснено вибіркові перевірки цільового використання соціальної допомоги при 

народженні дитини - 220 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 1174 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». 

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 127,3 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 272 судових засіданнях за позовами громадян в 

адміністративних та цивільних справах про визнання дій неправомірними та зобов’язання 

вчинити певні дії.  
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 На опікунському обліку при Деснянській районній в місті Києві державній  

адміністрації  перебувало 415 осіб, з них 400  недієздатних осіб  та 15 осіб,  дієздатність яких 

обмежена судом, 70 недієздатним особам призначено двох опікунів,  7 осіб здійснюють опіку 

над двома підопічними,  127 осіб перебуває на державному утриманні в інтернатних закладах.                         

У 10 недієздатних осіб відсутні опікуни, з них над 6 особами здійснює опіку інтернатний заклад. 

  Проведено 9 засідань опікунської ради, на яких розглянуто 61 питання щодо 

встановлення опіки (піклування) та захисту прав недієздатних (обмежено дієздатних) осіб. За 

результатами розгляду підготовлено та направлено до суду подання (висновків) - 30 про 

доцільність призначення опікунів (піклувальників), 2 заяви про зняття повноважень з опікуна у 

зв’язку з невиконанням обов’язків та 1 заява про визнання фізичної особи обмеженою в 

дієздатності та призначення піклувальника; підготовлено 18 проектів розпоряджень 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації,  з них:  5 - про надання дозволу на 

відчуження майна, 4 - про надання дозволу на зняття коштів, які належать недієздатній особі, 7 

- про надання дозволу на влаштування недієздатної особи до психоневрологічного інтернату,  1 

- дозвіл на приватизацію квартири, 1 - про призначення помічника дієздатній особі. 

Станом на 31.12.2021 в Деснянському районному суді м. Києва відкрито провадження 

у справах про визнання 43 осіб, мешканців  Деснянського району м. Києва, недієздатними, до 

участі в яких залучені представники сектору опіки та піклування,  1 справа - в Подільському 

районному суді м. Києва, 1 справа - в Київському апеляційному суді.  

Представники сектору опіки та піклування залучені до участі у                            3 

цивільних справах в якості третьої особи, та 5 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 
6 

у тому числі:  

- прийнято рішення про направлення на альтернативну 

(невійськову) службу 
4 

- 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 5 осіб. 

 

Забезпечення супроводу інтересів Управління в судах та інших органах під час 

розгляду правових питань і спорів 

Інтереси Управління представлено у 21 судовому засіданні про визнання дій 

протиправними та зобов’язання вчинити певні дії. Сформовано 13 відзивів на позовні заяви 

громадян, які надійшли до Управління, та направлено до судів різних інстанцій для подальшого 

розгляду. 

Розробка проєктів нормативно-правових актів 
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Розроблено 30 проєктів розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації, суб’єктом  подання яких виступає Управління, зокрема в рамках здійснення івент 

- менеджменту,  сформовано плани загальнорайонних  заходів, здійснено таргейтинг 

/комунікацію дій  з учасниками заходів та структурними підрозділами райдержадміністрації, 

укладені договори  з контрагентами щодо забезпечення заходів.  

У звітному періоді основна діяльність Управління здійснювалась в штатному  режимі   

в  обмеженому  доступі  для  громадян  та  в закритому доступі на період дії lockdown  у зв’язку 

з встановленими правилами адаптивного карантину та рівня епідемічної небезпеки, 

спричиненими коронавірусом SARS-CoV-2О, а також підтвердженими захворюваннями 

державних службовців Управління гострою респіраторною  хворобою COVID-19. 

В основній діяльності Управління застосовувались моделі комунікації  з населенням у 

таких форматах: online з використанням електронних засобів, offline, a&q, outside та через 

скриньку; «hotline» фіксованого телефонного зв’язку, здійснення консультацій  в  телефонному 

режимі, прийом громадян при   наявності сертифікату про щеплення.                                                                                          

Алгоритм роботи структурних підрозділів Управління направлений на виключення та 

недопущення хаотизованого або стагнатичного результату  в роботі, враховуючи об’єктивні та 

суб’єктивні емоціогенні фактори та стресогенні чинники в роботі держаних службовців  з  

психологічно важким контингентом  населення.  

 За результатом  проведеного моніторингу у звітному періоді  в Управлінні опрацьовано 

922 звернення від громадян,  а саме надійшло звернень:                                                                               

/в інформаційно - телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір 

територіальної громади міста Києва» АСКОД - 240; 

/до Управління  (заяви, скарги громадян) -  682;  

До Урядового контактного центру Урядова «гаряча лінія» 1545 та КБУ «Контактний 

центр міста Києва» за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 в Управлінні опрацьовано 1183 

звернення. 

За період дії обмеженого доступу та lockdown через скриньку до Управління  надійшло 

сумарно 6485 звернень від громадян з питань соціального захисту.  

Актуальними питаннями, які висвітлювались у зверненнях громадян,  є надання 

матеріальної допомоги, призначення  видів державної соціальної допомоги та житлових 

субсидій, питання встановлення статусу та надання пільг, отримання санаторно - курортної 

путівки для оздоровлення або отримання технічних засобів реабілітації, гігієни та інші питання 

соціального захисту.  

В контексті розвитку електронної демократії, в процес роботи Управління впроваджено 

технології електронного урядування, на безперервній основі  протягом робочого тижня діє 

технологічний принцип “Єдиного вікна” для спеціалістів та відділів, які працюють з 

громадянами з обмеженими функціональними можливостями. Вхідна група до 

адміністративної будівлі Управління, за адресою: місто Київ,  вул. Закревського, 87 Д 

(орендоване приміщення) обладнана пандусом та поручнем.              

Проблемних питань у сфері соціального захисту населення, вирішення яких потребує 

допомоги центральних органів виконавчої влади, в Управлінні не визначено.  

Відповідно до рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних 

адміністрацій, рівень виконання показників у сфері соціального захисту  стабільно утримується. 

 
Надання соціальних послуг населенню Деснянського району  м. Києва 

 

Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району міста 

Києва (надалі  - Територіальний центр) протягом 2021 року виявлено 2396 осіб, які перебували 

у складних життєвих обставинах і потребували надання соціальних послуг, а саме такі категорії: 

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 
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громадяни, які опинилися в складних життєвих обставинах, з них 2136 осіб отримали 701212 

заходів соціальних послуг згідно з Державними стандартами та укладеними договорами. 

Відповідно до звітного періоду 2020 року виявлено осіб - 94%, надано заходів, які складають 

зміст соціальних послуг - 100%. 

Рівень показника співвідношення чисельності осіб, які перебували у складних життєвих 

обставинах і потребували соціальних послуг та чисельності охоплених наданням соціальних 

послуг складав 89,2%.  

 

 
Порівняльна діаграма кількості виявлених громадян та кількості громадян, яким 

надано соціальні послуги 

 

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 № 2671-VIII 

«Про соціальні послуги». 

У відділеннях соціальної допомоги вдома впродовж 2021 року відповідно до 

Державних стандартів 851 особа похилого віку та з інвалідністю отримали 419957 заходів 

соціальних послуг 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 14 особам - 415 заходів 

соціальної послуги догляду вдома на суму 35,1  тис. грн. 

Зокрема, вищезазначеним особам  надано такі соціальні послуги:  

846 особам - 371281 захід соціальної послуги догляду вдома;   

5 особам - 8219 заходів соціальної послуги паліативного догляду; 

826 особам - 40148 заходів соціальної послуги представництва інтересів; 

31 особі - 178 заходів соціальної послуги з 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 виявлених 

громадян
Кількість громадян, яким 

надано соціальні послуги 
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Порівняльна діаграма кількості виявлених громадян та наданих 

соціальних послуг відділеннями соціальної допомоги вдома 

 

У вищезазначеному відділенні існує тенденція зменшення кількості отримувачів 

соціальних послуг  у зв’язку із введенням в дію Закону України «Про соціальні послуги» та 

внесеними змінами, зокрема до переліку категорій отримувачів соціальних послуг на 

безкоштовній основі. 

Осіб похилого віку та осіб з інвалідністю обслуговує 60 соціальних робітників, які 

надають вищевказані соціальні послуги. В Територіальному центрі відкриті 12 вакансій 

соціальних робітників.  

 

  
 

 

У відділенні денного перебування Територіального центру впродовж  2021 року 454 

особам похилого віку та особам з інвалідністю (з них 43 особи перебували на обслуговуванні в 

інших відділеннях Територіального центру) надано 18769 заходів послуг соціальної адаптації, 

консультування та інформування,  зокрема:  

82 особам - 970 заходів соціальної послуги консультування;  

368 особам - 812 заходів соціальної послуги інформування; 

454 особам - 16987 заходів соціальної послуги соціальної адаптації,                                           

зокрема соціально-педагогічну послугу «Університет третього віку». 

У зв’язку з запобіганням інфікування корона вірусною інфекцією, робота Університету 

проводилася з відповідними обмеженнями. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», навчальні 

заняття у приміщеннях Університету призупинені та запроваджені дистанційні групові заняття, 

індивідуальні консультації в форматі відеоконференцій, лекцій  через програми Zoom, Skype, 

соціальні мережі Facebook, Viber. 
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Порівняльна діаграма кількості виявлених громадян 

 та наданих соціальних послуг відділенням денного перебування 

 

На базі відділення в «Університеті третього віку» соціальними працівниками на семи 

факультетах проведено 897 занять у змішано - комбінованому форматі з дотриманням 

протиєпідемічних вимог та надано  15467 соціально - педагогічних послуг. 

 

 

 
 

 

 

У відділені надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю 

Територіального центру впродовж 2021 року 186 дітям з інвалідністю надано 220127 заходів 

соціальних послуг 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. 

 
Порівняльна діаграма кількості виявлених дітей з інвалідністю  та наданих 

соціальних послуг відділенням надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з 

інвалідністю 

 

Кількість громадян

Кількість заходів
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Впродовж звітного періоду у відділенні соціальні послуги надавались у  наступних 

групах: 

- 2 групи денного перебування повного дня (45 дітям з інвалідністю); 

- 1 група денного перебування неповного дня (22 дітям з інвалідністю); 

- 4 групи соціально-медичної реабілітації дітей разом з батьками (75 дітям 

з інвалідністю); 

- 2 групи консультування/соціальної адаптації (43 дітям з інвалідністю). 

За 2021 рік 67 дітям з інвалідністю надано 34213 заходів соціальної послуги денного 

догляду, в т. ч. 3-ох разове збалансоване харчування (обіди в групі денного перебування 

неповного дня) на загальну суму 242,6 тис. грн. 

  
 

У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

Територіального центру впродовж 2021 року 1916 особам надано 42359 заходів соціальних 

послуг інформування та натуральної допомоги, а саме: 

3 032 заходів соціальної послуги інформування - 780 особам; 

39327 заходів соціальної послуги натуральної допомоги - 1916 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 8754,0 тис. грн. 
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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 

надана натуральна допомога на загальну суму 8 095,4 тис грн, а саме: 

- безкоштовні гарячі обіди щомісячно - 292 особам на загальну суму                          1 

415,2 тис. грн; 

- продуктові набори  - 1500 особам на загальну суму 3 659,3 тис. грн; 

- засоби особистої гігієни (підгузки, пелюшки) - 201 особі на загальну суму 2 788,4 

тис. грн; 

- комплекти постільної білизни - 59 особам на загальну суму 25,3 тис. грн; 

- миючі засоби щоквартально - 551 особі на загальну суму 207,3 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», БФ «Святого Миколая», МБФ «Сердце батьківщини», ВГО «Дитина», Парафія 

Різдва Христова УПЦ, ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна», депутат Київської міської ради 

Грушко В. В.,  ГО «Світ без залежності», інші. 

З початку року 1415 особам (зокрема 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 412,0 тис. грн у вигляді 

продуктів харчування, солодощів,  засобів гігієни, тощо. 

За рахунок благодійників безкоштовно доставлено 2000 гарячих обідів 

200 малозабезпеченим особам, які перебувають на обслуговуванні                            в 

Територіальному центрі.  

У звітному періоді один учасник антитерористичної операції отримав 899 заходів 

соціальних послуг 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 

поведінковими порушеннями та 17 послуг натуральної допомоги у вигляді продуктів 

харчування, пасхальних виробів, миючих засобів, засобів особистої гігієни, набору постільної 

білизни тощо на загальну суму  22,1 тис. грн.  

Дві дитини з інвалідністю членів сімей антитерористичної операції отримали 375 

заходів соціальної, психологічної та педагогічної реабілітації, медичного супроводу та 

консультування.  

З початку року двома автомобілями Територіального центру 159 особам, зокрема дітям 

з інвалідністю  надано 3449 заходів послуги з транспортного перевезення. 

В умовах карантину для своєчасного та якісного надання соціальних послуг особам 

похилого віку та особам з інвалідністю соціальними робітниками та працівникам 
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Територіального центру відповідно до посадових обов’язків надано 486 заходів з доставки 

продуктових наборів центру, засобів особистої гігієни автомобілями Територіального центру. 

За вищезазначений звітний період проведено роботу з опитування   1124 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 потребують допомоги та мають 

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. У звітному періоді до пункту обігріву 

звернулись  78 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. Центр надає психологічні, 

соціально - педагогічні, соціально - медичні, юридичні, освітні та інформаційні послуги дітям 

та молоді з функціональними обмеженнями та членам їх сімей. 

 

Індивідуальні та групові послуги, які  надані Центром  у 2021 році 

                         

Звітний період 

Кількість наданих 

індивідуальних послуг 

Кількість наданих 

групових послуг 

Кількість осіб 

охоплених послугами 

Центру  

2021 рік 5726 3906 472 

 

Центр у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами Деснянської районної 

в місті Києві державної адміністрації у сфері соціального захисту ,молоді та спорту, охорони 

здоров’я, освіти, Центром соціальних служб для сім і, дітей та молоді,  з  Громадською 

організацією  інвалідів «Рисі», що включає в себе тренувальні заняття та проведення змагань з 

рибної ловлі, та  Громадською організацією «Джерела», відвідуються трудові майстерні та 

проводяться спільні  виставки робіт з благодійним фондом «Незалежна країна» по збору 

продуктів для дітей з родин, які опинились   у складних життєвих обставинах. 

Центром проводяться соціокультурні заходи, 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. 

У період 24.05.2021 - 04.06.2021 організований інклюзивний відпочинково-оздоровчий 

табір денного перебування для молоді з порушенням опорно-рухового апарату  та  у період 

07.06.2021 - 18.06.2021 відпочинково-оздоровчий табір денного перебування для дітей та 

молоді з функціональними обмеженнями (майстер - класи). 
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ЦЕНТР У СПРАВАХ СІМ’Ї ТА ЖІНОК   

Центр забезпечує реалізацію повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству та/або насильству за ознакою статі визначених Законом України «Про запобігання 

та протидію домашньому насильству», а також Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року 

№ 658 шляхом надання жінкам та чоловікам безоплатної практичної психологічної, медичної, 

юридичної, соціальної допомоги та надання тимчасового проживання. Крім того, Центр не 

тільки надає допомогу тим, хто її потребує, а й здійснює інформаційно-просвітницькі заходи 

серед населення шляхом впровадження та реалізації інноваційних соціальних програм 

особистісного розвитку, програм для кривдників, попередження домашнього насильства, 

захисту прав та свобод громадян України, протидії торгівлі людьми, формування громадського 

усвідомлення соціальних ролей, прав та можливостей задля ґендерної рівноваги в суспільстві. 

 Зміст  
№ 

з/п 
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1

. 

Забезпечено надання індивідуальних 

соціальних послуг, а саме:  

 

- юридичні послуги  
 

 

 

- психологічні послуги  

 

- соціально-медичні  

 

-  соціальні  
 

 

 

 

414 консультацій (жін.-400; чол.-14),  

з них – 291 випадків насильства (жін.-285; чол.-6); 

 

 

714 консультації (жін.-640; чол.-74),  

в т.ч  -353 випадків насильства (жін.-321; чол.-32); 

 

43 послуги лікаря (жінки - 43)  

 

219 консультацій (жін.-215; чол.-4). 

Вього 1390 індивідуальних консультацій 

2 Надання тимчасового Притулку особам, 

які потерпають від домашнього 

насильства. 

 

Термін проживання у Притулку від 1го до 

3-х місяців, в окремих випадках 6 місяців 

Послуги завідуючої Притулком – 91 консультація, в т.ч. з 

питань насильства та поселення до Притулку 

 

проживаючих помісячно: січень ‒ 1 особа, 

лютий – 4 особи в т.ч. 1 дитина, 

березень – 4 особи в т.ч. 1 дитина, 

квітень – 4 особи в т.ч. 1 дитина, 

травень –2 особи, 

червень – 2 особи; 

липень – 7 осіб в т.ч. 2 дітей; 

серпень – 9 осіб в т.ч. 4 дітей; 

вересень – 8 осіб в т.ч. 4 дітей); 

жовтень – 6 осіб в т.ч. 3 дітей); 

листопад – 3 особи в т.ч. 1 дитина; 

грудень -– 3 особи в т.ч. 1 дитина; 

Всього: 15 осіб в т.ч. 4 дітей.  

 

3 Забезпечено проведення в рамках 

співпраці спеціалістами Центру 

профорієнтаційних тренінгових занять для 

зареєстрованих безробітних Деснянської 

районної філії Київського міського 

центру зайнятості 

  

 

 

Всього проведено 8 заходів  охоплено 210 осіб (жін. - 222; 

чол. -85); 

«Тайменеджмент», охоплено 10 осіб (6 –жін; 

4-чол.); 

 «Фінансова грамотність, охоплено20 осіб (16 –жін; 4-чол.); 

- два заняття на тему: «Мотивація як запрацювати 

повноцінно?, охоплено 94 осіб (68 –жін; 

26-чол.); 

«Мобінг: стратегія уникнення», охоплено 10 осіб  

(6 –жін; 4-чол.) 

4

. 

Забезпечено проведення занять в рамках 

програми онлайн-школи «Шлях до себе»  

 

Теми ефірів: 

«Я і моє тіло», охоплено 199 осіб  

 «Я і мої емоції», охоплено 109 осіб 

 «Я і мої цінності», охоплено 284 особи 

 «Я і мої кордони», охоплено 237 осіб 

 

Всього по програмі проведено 7 занять охоплено 1438 

осіб (1381-жін; 57-чол) 

5

. 

Забезпечення проведення роботи з 

кривдниками за «Типовою програмою 

по роботі з кривдниками»  

 

За звітний період до Центру для проходження корекційної 

програми звернулося 6 осіб з них 1 жінка по само зверненню, 

які програму в повному обсязі не пройшли. Направлень від 

суду не було. 

6

. 

Проведення занять закритої 

терапевтичної групи із запобігання та 

протидії домашньому насильству, 

розбудови здорових стосунків  

Три місяці щотижня група «Світ всередині мене», 10 сталих 

учасників 

7

. 

Проведено довгострокову програму: 

«Самореалізація: шляхи до успіху» в 

онлайн-режимі на сторінці Фейсбук 

Всього по програмі проведено 14 прямих етерів, охоплено 4 

763 особи (4588 – жін; 175-чол.) 
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Центру з метою поширення психологічної 

освіти, роботи з цінностями та 

особистісним розвитком.  

8

. 

Забезпечено проведення заходів 

(семінари, тренінги, лекції) 
відповідно до статутних завдань 

та реалізації Національного плану 

дій з виконання резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, 

безпека» на період до 2025 року» 

спільно з підрозділами 

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації  

 

 

Для прикладу тем: 

 

Онлайн тренінг на тему: «Стосунки vs самотність: як 

відчути себе», охоплено 190 осіб  

 

Онлайн тренінг на тему: «Саморозвиток: бажання чи 

необхідність?», охоплено 138 осіб  

 

Прямий етер на тему: «Статеве виховання як 

передумови запобігання сексуальному насильству», 

охоплено 136 осіб 

 

«Батьківські установки – свобода бути собою», 

переглядами охоплено 94  особи 

 

Заходи для читачів бібліотеки:  

1) «В чому сила жіночих і чоловічих рішень. Ґендер на 

практиці». 

2)  «Соціально-небезпечні хвороби».  

3) тренінгове заняття на тему: «Як зберегти свій 

емоційний стан під час локдауну?».  

4) «Мандрівки за кордон. Що потрібно знати?».  

5) проведено прямий етер  в рамках відзначення 

Всесвітнього дня толерантності для відвідувачів 

бібліотеки на  тему: «Толерантність: Різні і рівні» 

та інші теми 

 

9 VI cімейний фестиваль 

«FamilyFest» 

Оохоплено 500 осіб  

Всього груповими заходами профілактики охоплено 33 315 осіб 

 



110 

 

 

 
 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

На первинному обліку Служби у справах дітей та сім’ї Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації в 2021році перебувало 332 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (в 2020 році перебувало 321дитина). З них:  

- дітей-сиріт – 137; 

- дітей позбавлених батьківського піклування – 194 дітей. 

За 2021рік в Службі у справах дітей та сім’ї, перебувало під опікою – 275дитини (в 

2020 перебувало 271дитина). 

А також: 

5 дітей – інвалідів перебувають у державних закладах (в 2020 році було 6 дітей); 

5дітей – професійно-технічному училищі (в 2020 році було 4 дітей); 

5дітей – у Київському міському дитячому будинку «Берізка» (в 2020 році було 1 

дитина); 

1 дитина– у Київському міському дитячому будинку ім. Городецького (в 2020 році було 

2 дитини); 

2 дітей - у Святошинському дитячому будинку-інтернаті міста Києва (для хлопчиків) (в 

2020 році було 3 дітей); 

1 дітей - у Дарницькому дитячому будинку – інтернаті міста Києва в 2020 році була 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. 

Водночас в Деснянському районі створено та працює 6 прийомних сімей, в яких 

виховується 12 дітей: Манагадзе та Бобкових, в яких виховується по 1 дитині, в родині 
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Шубських –2 дитини, в Кузніцових – 3 дитини, в Манжулів – 2 дитини та Пархоменко-

Шевченко – 3 дитини. 

За звітний період Деснянським районним судом м. Києва 2021 рік усиновлено 26 дітей 

(в 2020 році– 17дітей). Громадянами України за 2021 рік усиновлено – 25 дітей (в 2020 році – 

13 дітей), іноземними громадянами за 2021 рік усиновлено 1 дитини (в 2020 році – 4 дітей), 

внутрішньо сімейне за 2021 рік – 10дітей (в 2020 році – 14дітей). З первинного обліку Служби 

у справах дітей та сім’ї за 2021 рік усиновлено 13 дітей (в 2020 році – 5 дітей). На обліку Служби 

за 2021 рік перебувало10 кандидатів в усиновителі, в аналогічному періоді за 2020 рік 21 

кандидатів. В Деснянському районі проживає 167 сімей усиновителів, в яких виховується 197 

дітей, в 21 родинах виховується по 2 усиновлених дитини. В 2020 році проживало 152 сімей 

усиновителів, в яких виховувалось 190 дитини, в 19 родинах виховується по 2 усиновлених 

дитини. 

 

 

У 2020 році Службою у справах дітей та сім’ї Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації було прийнято 839 звернень/повідомлень про вчинення домашнього 

насильства, з них в присутності дітей 302. 
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У 2021 році - 2774 звернення/повідомлення, в присутності дітей 340.  

У Деснянському районі міста Києва на обліку багатодітних сімей у 2020 року 

перебувало 2595 родин, у яких виховувалось 8394 дитини,  

У 2021 році перебувало 2684 багатодітних сімей, у яких виховується 8630 дітей.  

У 2020 році на присвоєння почесного звання «Мати-героїня» подано документи на 5 

багатодітних матерів, У 2021 року – 2. 

У 2020 році надано статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми – 2 особам. 

У 2021 році надано статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми – 2 особам. 

У 2021 подано позовів за поданням органу опіки та піклування про позбавлення 

батьківських прав до суду - 20 (у 2020 році – 16), перебуває на розгляді позовів у 2021 році - 6 

(у 2020 - 4), задоволено позовів у 2021 – 15 (у 2020 році – 12). 
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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 25 профілактичних 

рейдів “Діти вулиці” (за 2020 рік було проведено 25 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. 

У 2021 році під час проведення профілактичних рейдів виявлено 19 дітей, які залишені 

без батьківського піклування (у 2020 році було виявлено 21 дитину). 

У 2021 року перебувало на обліку 42 сімей з них – 212 дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах (за 2020 року перебувало на обліку - 42 сімей з них – 183 дітей).  

Організовано та проведено спільно з сектором ювенальної превенції Деснянського 

управління поліції Головного управління Національної поліції 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 – 264 (за 2020 рік було здійснено інспектування 

– 131 родину). 

Надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

у 2021 році -24 (у 2020 році -64). 

Протягом 2021 року Службою у справах дітей та сім’ї організаційно забезпечено 

проведення 26 засідань комісії з питань захисту прав дитини Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації, на яких розглянуто 1330 питання (за 2020 року – 25 засідань та 

розглянуто 1062 питань).  

Службою у справах дітей та сім’ї Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації у 2021 році надано та задоволено адміністративних послуг – 2194 (у 2020 році – 

1347). 
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ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ  

 

Деснянським районним в місті Києві центром соціальних служб (далі - центр) - є 

закладом, що проводить у Деснянському районі міста Києва соціальну роботу з 

сім’ями/особами, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних 

життєвих обставинах, і надає їм соціальні послуги. 

Основними завданнями центру є: проведення соціально-профілактичної роботи, 

спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми; 

надання особам і сім’ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб згідно з 

переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування 

та реалізацію державної політики у сфері сім’ї та дітей, з метою подолання складних життєвих 

обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин. 

На обліку центру в 2021 році перебувало 2607 сімей де виховується 1699 дітей, 

охоплених соціальними послугами, з них  538 сімей, в яких виховується 679 дітей, які 

знаходяться в складних життєвих обставинах. 

В ході здійснення соціальної роботи з сім’ями та особам було надано  40800  соціальних 

послуг 2607 сім’ям:  

соціального супроводу – 59 (сімей/послуг); консультування – 1920 (сімей/послуг); 

інформування – 2357 (сімей/послуг); соціальної профілактики – 87 (сімей/послуг); соціальної 

адаптації – 79 (сімей/послуг); представництва інтересів – 299 (сімей/послуг); посередництва 

(медіації) – 8 (сімей/послуг); екстреного (кризового) втручання – 5 (сімей/послуг), іншими 

послугами – 64 (сімей/послуг), психологічної допомоги – 481 (сімей/послуг), юридичної 

допомоги – 105 (сімей/послуг). 

Протягом 2021 року здійснено: оцінок потреб 1054, заходів соціального відвідування 

2607.
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Загальна чисельність сімей, щодо яких надійшла інформація  (повідомлення, виявлені 

центром, тощо) – 3883, з них повідомлення про  можливі випадки постраждалих від жорстокого 

поводження та насильства -2784. 

       Центром направлено до управління соціального захисту 492 заяв на надання 

соціальних послуг, за яких прийнято 426 рішень. 

Задоволено потреби щодо : 

працевлаштування – 1 

влаштування до закладів освіти – 17 

організації лікування / оздоровлення –68 \  72 

щодо вирішення житлово-побутових проблем, у т.ч. поліпшення  житлових умов – 160 

налагодження зв’язків з членами родини, громадою – 1063 

гуманітарної допомоги – 711 

сприяння в оформленні/ відновленні документів, у т.ч. для призначення соціальних 

виплат – 77 

кількість сімей (осіб), яких направлено до закладів : 

охорони здоров’я - 41 

системи соціального захисту - 297  
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ВЗАЄМОДІЯ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ІЗ 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИМ ТА 

КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

У сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян зусилля Деснянської РДА були направлені на: 

сприяння діяльності правоохоронних органів: Прокуратури, Національної поліції та 

Служби безпеки України; 

забезпечення дотримання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян; 

Основні форми  взаємодії: 

 - Постійне взаємне інформування про факти порушення правопорядку, охорони прав, 

свобод і законних інтересів громадян, ; 

 - Проведення спільних нарад, занять, семінарів, круглих столів з питань забезпечення 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, питань профілактики та 

боротьби з тероризмом; 

 - Спільне планування заходів щодо правопорядку; 

 - Спільне проведення практичних заходів. 

У 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 брала участь у реалізації Міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в місті Києві “Безпечна столиця” на 2019-2021 роки.  

 

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. 

З метою забезпечення оперативного та всебічного висвітлення інформації щодо діяльності 

Деснянської райдержадміністрації, 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 

Києва 
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https://desn.kyivcity.gov.ua/ (за звітний період більше 4 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 РДА у соціальній мережі Facebook. Наразі, 

сторінка ДРДА 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. 

Окрім цього, з метою оперативного реагування на критичні публікації, виступи, 

повідомлення тощо, здійснювався моніторинг матеріалів у засобах масової інформації щодо 

діяльності Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. 

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. 

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 

https://desn.kyivcity.gov.ua/
https://www.facebook.com/desn.rda
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установчих зборах з формування Громадської ради при Деснянській РДА.  

Згідно рейтингового голосування, до складу Громадської ради при Деснянській РДА 

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. 

Гострі проблемні питання, які 

надходять до Громадської ради при 

Деснянській райдержадміністрації або ж 

навпаки до Деснянської РДА (будівництво, 

облаштування території, соціально-

економічні, питання благоустрою) 

обговорюються на спільних нарадах, комісіях 

райдержадміністрації та засіданнях Громадської 

ради. Рішення завжди приймається з 

урахуванням думки громадськості, яку 

висловлюють присутні представники 

Громадської ради при Деснянській РДА. 

Протягом звітного періоду Громадською 

радою при Деснянській райдержадміністрації 

було проведено більш ніж 25 соціальних заходів спрямованих на допомогу соціально 

незахищених верств населення по запобіганню поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, та понад 15 нарад з розгляду проблем життєдіяльності 

району.  

Деснянською райдержадміністрацією постійно 

здійснювалась координаційна робота з 

Громадською радою при ДРДА, надавалась 

консультативна та організаційно-методична 

допомога.  

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 на благо 

Деснянського району. 
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Відтак, Громадською радою при Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації в рамках впровадження децентралізації владних повноважень було 

проведено три засідання. До засідань долучалися депутати Київської міської ради, 

радники народних депутатів, керівники структурних підрозділів, комунальних служб 

району та активні мешканці району. 

На засіданнях розглядалися звернення від ГО «Кияни об’єднуємося» стосовно 

території ландшафтного заказника 

«Троєщинські луки»; звернення ТОВ 

«Маяк Сервіс Івест» стосовно 

земельної ділянки на просп. 

Маяковського, 47-Б. Також були  

розглянуті заяви на включення до 

складу експертів Громадської ради та  

взаємодія інститутів громадянського 

суспільства у соціальних мережах. 

Під час засідань піднімалися 

питання щодо співпраці та взаємодії 

разом з декількома профільними громадськими організаціями та фондами, зокрема з ГО 

«Спорт проти наркотиків» та з «Об’єднанням християнських церков». 

Також на засіданнях Громадської ради 

піднімалися актуальні питання: 

 територіальна оборона та цивільний захист;  

 виконання резолюції круглого столу 

«Безпечний район - безпечна столиця»; 

 створення робочої групи «З запобігання 

розповсюдження наркотичних засобів», 

виконання резолюції Меморандуму з МДО 

«ЛЮДИ» Верховної Ради України;  

  «Екологія столиці – складова здоров’я 

киян». 

Також, слід зазначити, що 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 31.12.2021 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 
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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»; 

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 пр-кт Лісовий, 23а». 

З метою визначення та вирішення 

актуальних питань життєдіяльності, в тому 

числі проблемних питань благоустрою, 

Деснянською районною в місті Києві 

державною адміністрацією налагоджено 

тісну співпрацю з органами самоорганізації 

населення району. Зокрема, у Деснянській 

райдержадміністрації проходять наради, 

робочі зустрічі керівництва району з 

представниками органів самоорганізації 

населення щодо нагальних питань 

життєдіяльності району.  

Відтак були проведені виїзні зустрічі 

під керівництвом голови Деснянської райдержадміністрації 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». 
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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 органів самоорганізації населення та представників ІГС до розгляду та 

вирішення важливих питань життєдіяльності району.  

31 липня у парку «Я люблю мій парк» у Деснянському районі пройшов Форум розвитку 

громадянського суспільства «Взаємодія у час викликів» за участю директора Департаменту 

суспільних комунікацій КМДА Романа Лелюка та голови Деснянської райдержадміністрації 

Дмитра Ратнікова.  
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Під час Форуму були напрацьовані ефективні пропозиції на дискусійних майданчиках 

щодо питань: 

- Громадського бюджету Київ: Level Up!; 

- взаємодії через відкриті громадські простори; 

- молодь як ключ до успішного розвитку столиці. 

Проведено засідання за круглим столом за 

участю голови Деснянської 

райдержадміністрації Дмитра Ратнікова, 

представників правоохоронних органів і 

оборонного сектору, Громадської ради при 

Деснянській райдержадміністрації, 

Громадської ради при Міністерстві юстиції 

України. Мета зустрічі – акумулювати спільні 

зусилля для того, щоб Деснянський район став 

найбезпечнішим у столиці. 

Відбулася зустріч голови Деснянської 

райдержадміністрації Дмитра Ратнікова із 

заступником голови Українського Союзу 

ветеранів Афганістану Валерієм Аблазовим, 

головою Спілки ветеранів Афганістану 

Деснянського району Валерієм Передрієм, 

активістами Спілки. Під час зустрічі було 

напрацьовано низку питань та пропозицій щодо 

співпраці. У Деснянському районі функціонує 

Громадська організація «Спілка ветеранів 

Афганістану Деснянського району м. Києва», яка 

об’єднала більше 2 тисяч учасників та інвалідів 

бойових дій в Афганістані, інших локальних 

конфліктів та бійців, які повернулись із зони 

АТО. 

При Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації діє  

32 консультативних, дорадчих та інших допоміжних органи. 

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 м. Києва функціонує Управління (Центр) надання 

адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – 

ЦНАП)  з розміщенням двох територіальних підрозділів (у приміщенні Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації за адресою: просп. Володимира Маяковського, 29 та філія 

за адресою: просп. Лісовий, 39А), де надається понад 151 адміністративна послуга. 

Штатна чисельність ЦНАПу складає 47 осіб, фактична – 46 осіб (з них 40 осіб – 

адміністратори).   

 
За 2020 рік прийнято 84 097 заяв (справ) для надання адміністративних послуг, за 2021 

рік прийнято на 26 292 заяв більше, що становить 110 389 заяв. ЦНАП Деснянського району є 

лідером по кількості прийнятих заяв у 2021 році в місті Києві. 

Найбільшим попитом серед населення у 2021 році були послуги з реєстрації місця 

проживання фізичних осіб – надано 60 407 послуг або 54,7 % від загальної кількості прийнятих 

заяв (у 2021 році збільшилась кількість звернень на 9 357), Державної міграційної служби 

(оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта для виїзду за кордон 

тощо) – 26 414 послуг або 23,9 % (на 10 801 послугу надано більше ніж у 2020 році),  у сфері 

діяльності  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 9 954 послуг або 9 % (на 2 187 

послуг більше), послуги Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА) – 2569 послуг або 2% (на 1 185 послуг більше), послуги з питань Служби 

у справах дітей та сім’ї – 2252 або 2% (на 895 послуг більше). 

Адміністратори ЦНАПу Деснянського району  залучені до роботи єдиного Call-центру 

адміністративних послуг м. Києва. Адміністраторами у звітному періоді надано понад 57 000 

консультацій високої якості в телефонному режимі, про що свідчать відгуки громадян.  

Також консультування громадян відбувається через соціальні сторінки в мережі 

інтернет (Facebook, Googlе, 2gis.ua) та через електронну пошту.  

З метою популяризації діяльності та залучення молоді до роботи з надання 

адміністративних послуг ЦНАП успішно співпрацює з Київським університетом імені Бориса 

Грінченка та Київським національним торговельно-економічним університетом (КНТЕУ). У 

2021 році 16 студентів пройшли практику на базі ЦНАПу та філії.  

У період карантинних заходів через пандемію коронавірусу, адміністратори ЦНАПу 

продовжували роботу задля задоволення потреб населення. Адміністративні послуги 
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надавались з урахуванням епідеміологічних обмежень відповідно до рішень Постійної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА) та з дотриманням санітарних вимог.  

Всі зусилля адміністраторів ЦНАПу спрямовані на якісне обслуговування громадян та 

мінімізацію часу на отримання адміністративних послуг. З цією метою адміністраторами було 

взято участь у онлайн семінарах, тренінгах, курсах, тестуваннях з підвищення кваліфікації з 

отриманням 752 сертифікатів. 

У 2021 році розширено перелік адміністративних послуг. Запроваджено послуги з 

оформлення та видачі посвідки на тимчасове проживання, присвоєння спортивного розряду 

«Кандидат у майстри спорту України», «Перший розряд»  з видів спорту», реєстрація 

представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні, підтвердження 

відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи та будівельні послуги.   

Відвідувачі у ЦНАПі мають змогу застосовувати мобільний застосунок «Дія» не тільки 

для ідентифікації особи, але й для передачі копій цифрових документів. 

Також для зручності заявників облаштовані місця для самообслуговування з 

комп’ютером, доступом до інтернету та можливістю роздрукувати документи. Це дозволяє 

багатьом відвідувачам отримувати послуги самостійно онлайн. У разі необхідності 

адміністратори надають допомогу. 

ЦНАП постійно удосконалює свою роботу, розширює перелік послуг та забезпечує 

комфортне перебування відвідувачів. Робота колективу спрямована на якісне обслуговування 

відвідувачів та вдосконалення професійного рівня. 

 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

За період з 01.01.2021 по 31.12.2021 відділом з питань звернень громадян Деснянської 

райдержадміністрації було зареєстровано 3791 звернення від 4972 громадян, з них  письмових 

– 2481 звернень, усних – 1310 звернень  (240 - електронною поштою).  

Громадяни звертались передусім із заявами - 3613, скаргами - 175, пропозиціями та 

зауваженнями - 3. 

В результаті їх розгляду, було вирішено позитивно – 172 звернення,  дано роз'яснення 

на  3537 звернень, відмовлено у задоволенні – 0, повторні звернення відсутні. Зареєстровано 13 

подяк. 

За період з 01.01.2021 по 31.12.2021 до Деснянської райдержадміністрації надійшло 302 

колективних  звернень, частка яких складає майже 8 %  від загальної кількості. Здебільшого у 

колективних зверненнях порушувались питання проведення капітальних ремонтних робіт в  

будинках, утеплення фасадів, заміни ліфтів, відновлення асфальтного покриття на 

прибудинковій території, оновлення елементів спортивних та дитячих майданчиків. 

З урахуванням колективних звернень, мешканці району в своїх зверненнях порушили 

5034 питання  до Деснянської райдержадміністрації. 
№ 

п/п 
Порушено питань 

2020 

 
2021 

Кількість 

питань 

Кількість у 

% 

Кількість  

питань 

Кількість у 

% 

1 Комунального господарства   2021 43 1804 36% 

2 Соціального захисту   341 7,2 361 7,2% 

3 Житлової політики   415 8,8 400 8% 

4 Дотримання законності 270 5,7 297 6% 

5 Транспорту і зв'язку 103 2,1 95 2% 

6 Аграрної  політики та земельних 

відносин 

68 1,4 34 0,6% 

7 Питання освіти та інтелектуальної 

власності 

62 1,3 143 2,6% 

8 Питання охорони здоров'я 213 4,5 639 12,7% 

9 Екологія 50 1 34 0,6% 

10 Праці і заробітної плати 110 2,3 407 8,1% 



126 

 

 

Керівництвом  Деснянської  райдержадміністрації, у  період з 01.01.2021 по 31.12.2021 

під час  особистих прийомів, прийнято 61  особу,  проведено 8 виїзних прийомів громадян, 

прийнято дзвінки від 66 громадян під час прямих «гарячих» телефонних ліній.  

Особисто головою  Деснянської  райдержадміністрації Ратніковим Д.Г. за звітний 

період  проведено  6 особистих прийомів,  на яких прийнято – 17 громадян, проведено 5  виїзних 

прийомів, на яких прийнято 6 громадян. Також було проведено  18 «гарячих» телефонних ліній, 

на яких  прийнято дзвінки від 27  громадян.  

 

Прийом звернень, які надійшли через КБУ «Контактний центр міста Києва 15-

51»  та Урядової «гарячої лінії 15-45» 

За 2021 рік на опрацювання до Деснянської РДА надійшло 61809 звернень, що на 1033 

звернення більше, порівняно з 2020 роком. 

У 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;  

• Утримання підвалів та технічних поверхів.  

 

Результати окремих показників оцінки діяльності  

районних в місті Києві державних адміністрацій у 2021 р. 

• 7 місце по показнику 3 «Рівень виконання звернень громадян Деснянською 

районною в місті Києві державною адміністрацією з питань життєдіяльності району»;  

•   7 місце по показнику 4 «Рівень виконання звернень громадян Деснянською 

районною в місті Києві державною адміністрацією щодо питань житлового  господарства».  

•  6 місце по показнику 5 «Рівень виконання звернень громадян Деснянською 

районною в місті Києві державною адміністрацією щодо питань забезпечення благоустрою 

міста». 
 


