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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». 

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного 

стану в Україні» (зі змінами), затвердженим Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні введено воєнний стан 

Указ Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні». 

 

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА 

Інформація про виконання бюджетних програм по головному розпоряднику 

бюджетних коштів  Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  за 1 півріччя  

2022  року.  

 
Протягом 1 півріччя 2022 року  видатки по головному розпоряднику – Деснянській 

районній в місті Києві державній адміністрації були перерозподілені та зменшені на 161,6 млн.грн 

на виконання постанов Кабінету Міністрів України щодо питання формування  та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану та інших розпорядчих документів. 

 Зокрема,  рішенням сесії Київської міської ради від 13.03.2022 № 4545/4586  зменшено 

видаткову частину загального фонду на 59,3 млн.грн,  спеціального фонду  на 22,9 млн.грн в межах  
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«Комплексної міської програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки» за 

рахунок зміни підпорядкування КП «УЗН Деснянського району» та передачі бюджетних 

призначень до Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА).  

Крім того, розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 20.05.2022  

№ 529 «Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету» зменшено видатки споживання 

загального фонду за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам в сумі 72,2 млн.грн та зменшено видатки розвитку спеціального фонду бюджету  за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сумі 7,2 млн.грн. 

Зведений уточнений план видатків по Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації  станом на 01.07.2022 року становить 3 290,6 млн.грн (в тому числі, по загальному 

фонду 2 720,0 млн.грн, по спеціальному фонду 570,6 млн.грн),  кількість програм – 39. Уточнений 

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

складає – 1 640,0 млн.грн. 

 

 
 

Виконання видаткової частини бюджету Деснянського району в складі бюджету міста 

Києва за 1 півріччя 2022 року склало 1 079,8 млн.грн, в тому числі  видатки  загального  фонду 

виконано в сумі  1 064,7 млн.грн, видатки  спеціального фонду виконано в сумі  15,1 млн.грн.  

Виконання зведеного бюджету  за 1 півріччя поточного року менше на  420,5 млн.грн ніж у 

відповідному періоді минулого року.  

Порівнюючи  виконання  видатків загального фонду бюджету в 1 півріччі 2022 року з 

попереднім звітним періодом 2021 року спад складає 16,3%,   або  зменшення на 206,7 млн.грн, що 

пов’язано з військовою агресією росії проти України  та прийняттям важливих нормотворчих 

документів для функціонування установ в період воєнного стану. 
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Виконання по захищених статтях витрат за звітний період 2022 року склало  1 031,8 млн.грн  

або 96,9% всіх видатків загального фонду, що менше ніж в 1 півріччі 2021 року на 167,8 млн.грн, 

з них:  

-  заробітна плата з нарахуваннями         

 

926,3 млн.грн;    

- оплата комунальних послуг  та енергоносіїв    94,6 млн.грн;            

 

- харчування           10,8 млн.грн;  

 

- інші захищені        0,1 млн.грн .  

 

 

Виконання по іншим статтям видатків на утримання бюджетних установ  та підприємств 

району в 1 півріччі 2022 року склало 32,9 млн.грн. Видатки  в основному спрямовані на 

забезпечення функціонування установ соціально-культурної  сфери. 

 

Виконання видатків бюджетних програм по 

загальному фонду бюджету

I півріччя 2021 року 

1 271,4 млн.грн

I півріччя 2022 року

1 064,7млн.грн 

1 130,5
961,2

110,9

87,0

30,0

16,5

Житлово-комунальне господарство Інші галузі бюджетної сфери Освіта

 
 

 

Виконання   видатків спеціального фонду бюджету в 1 півріччі 2022 року складає 15,1 

млн.грн або 2,6% до річного плану.  Виконання видатків за рахунок платних послуг бюджетних 

установ  складає 8,9 млн.грн, що менше ніж в минулому періоді на 23,0 млн.грн. Інші джерела 

власних надходжень виконано в сумі 4,7 млн.грн. Кошти бюджету розвитку використано  в сумі 

1,2 млн.грн на реконструкцію нежитлової будівлі на вул. Миколи Закревського, 3 для створення 

умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту 

громадян у Деснянському районі. 

У зв’язку з введенням воєнного стану заплановані видатки спеціального фонду в 2 кварталі 

поточного року  перерозподілено на IV квартал поточного року. 
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В бюджеті міста Києва на 2022 рік для  Деснянського району затверджені видатки на 

реалізацію 44 проєктів -переможців  громадського бюджету в сумі 18,7 млн.грн. 

Станом на 01.07.2022 року кошти на реалізацію громадських проєктів не 

використовувались у зв’язку з воєнною агресією росії проти України та відсутністю умов 

використання коштів.   

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ  

ВИДАТКІВ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ 

 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3703/3744 «Про 

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

затвердженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23» та розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 

грудня 2021 року № 2775 «Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2021 – 2023 роки у 2022 році» Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації, як головному розпоряднику коштів, передбачено асигнування в сумі 382 313,0 тис. 

грн, з них на здійснення капітального ремонту 207 об’єктів – 274 079,4 тис. грн. та капітального 

будівництва 7 об’єктів – 108 233,6 тис. грн. 
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«Капітальне будівництво» 
тис.грн 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ОБ’ЄКТУ 

Затверджена 

Програма 

на 2022 рік 

 

Виконано    

за І 

півріччя 

2022 

року 

 

 

 

Касові 

видатки 

 

%   

освоєння 

 ПРОГРАМА ВСЬОГО  108 233,6 6 324,6 1 209,1 5,8 

1 
РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА 

ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 (С.БИКІВНЯ)  
40 000,0 - 

 

- 

2 
БУДIВНИЦТВО ШКОЛИ У 20 МIКРОРАЙОНI 

ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРIВЩИНА-

ТРОЄЩИНА  
25 000,0 - 

 

- 

3 

БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ МИЛОСЛАВСЬКОЇ 
ВІД ПЕРЕТИНУ  МИЛОСЛАВСЬКОЇ-

ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛИЦІ РАДОСИНСЬКОЇ 

В С.ТРОЄЩИНА 

500,0 - 

 

- 

4 

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

МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ Ж/М 

ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА  

5 000,00 - 

 

- 
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5 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ 
ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ 

БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА 
ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ 

ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ  

800,0 - 

 

- 

6 

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  

34 114,7 6 324,6 

 

 

 

1 209,1 5,8 

 

        

7 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ 

ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. 

МАЯКОВСЬКОГО, 15СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ 
РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ 

ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ 

2 818,9 - 

 

- 

 

«Капітальні ремонти» 

 

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

172 541,6 тис. грн. на 152 об’єкта, а саме:      

тис. грн. 

- капітальний ремонт асфальтового покриття та 

міжквартальних проїздів 

 

103 908,6;  

 

- капітальний ремонт вхідниз груп 350,0; 

 

- облаштування ігрових майданчиків 3 000,0; 
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- облаштування спортивних майданчиків 4 250,0; 

 

- капітальний ремонт житлового фонду на умовах 

співфінансування  

 

2 973,5; 

 

- капітальний ремонт житлового фонду на умовах 

співфінансування (ліфти) 

 

22 843,0; 

 

- громадські проєкти-переможці конкурсу  6 998,0; 

 

- капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних 

теплових пунктів житлових будинків  

 

25 000,0; 

 

- організація благоустрою населених пунктів 3 218,5. 

 

        Станом на 01.07.2022 року виконано робіт на суму 1 394,2 тис.грн.  за актами виконаних 

робіт з розроблення проектно-кошторисної документації та експертизи проектно-кошторисної 

документації (позитивний експертний звіт). 

 

2. По галузі «Освіта» - передбачено 68 437,8 тис. грн. на 51 об’єкт, а саме:   

тис.грн. 

- безбар'єрне середовище (капітальний ремонт 

вхідних груп в 1-му закладі загальної середньої 

освіти (ЗЗСО № 275) та 2-х місць загального 

користування  (ЗЗСО №№ 152, 275)  

 

 

 

9 125,0; 

 

- заміна вікон в 7-ми закладах загальної середньої 

освіти (ЗЗСО №№ 213, 259, 276, 307, 320, гімназії 

«Троєщина», ліцеї № 18)  

 

 

 

4 125,0; 

- капітальний ремонт будівель в 1-му закладі  

дошкільної освіти (ЗДО № 782)   

 

 

15 000,0; 

- капітальний ремонт місць загального користування 

в 7-ми закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО 

№№ 147, 218, 276, 292, 306, 320, гімназія № 39)                             

 

 

 

6 225,0; 

- капітальний ремонт покрівель в 3-х закладах 

загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 270, 275, 306)  

 

2 750,0; 

 

- капітальний ремонт спортивних залів та 

допоміжних приміщень в 2-х закладах загальної 

середньої освіти (ЗЗСО №№ 275, 301)  

 

 

3 300,0; 

 

- капітальний ремонт стадіонів та спортивних 

майданчиків в 3-х закладах загальної середньої 

освіти (ЗЗСО №№ 294, 300, 320) 

 

 

3 453,5; 

 

- капітальний ремонт фасадів в 2-х закладах загальної 

середньої освіти (ЗЗСО №№ 270, 306)  

 

2 200,0; 
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- капітальний ремонт харчоблоків в 6-ти закладах 

дошкільної освіти (ЗДО №№ 459, 746,  770, 780, 781, 

797) та в 1-му закладі загальної середньої освіти № 

213 

 

 

 

11 737,6; 

 

- - капітальний ремонт харчоблоків в 6-ти закладах 

дошкільної освіти (ЗДО №№ 459, 746,  770, 780, 781, 

797) та в 1-му закладі загальної середньої освіти № 

213       

 

 

 

11 737,6; 

- капітальний ремонт приміщень (тіньових навісів) в 

4-ох закладах дошкільної освіти (ЗДО №№ 333, 421, 

753, 757) та в 1-му закладі початкової школи 

«Усмішка»   

 

 

 

3 176,5; 

 

- капітальний ремонт басейну в 1-му закладі 

дошкільної освіти (ЗДО № 333)  

 

470,2; 

 

- капітальний ремонт інженерних мереж в 1-му 

закладі дошкільної освіти (ЗДО № 755), 1-му закладі 

загальної середньої освіти (ЗЗСО №275) та Дитячій 

школі мистецтв № 3   

 

 

 

 

1 800,0; 

 

- капітальний ремонт приміщень в 2-х закладах 

загальної середньої освіти (ЗЗСО № 275, ліцей № 

18) 

 

3 300,0; 

- капітальний ремонт вхідних груп в 5-ти закладах 

загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 189, 259, 264, 

307, 320)  

 

 

1 775,0. 

 

 По галузі «Фізична культура і спорт» -  передбачено 23 100,00 тис. грн  (3 об’єкта) в 

т.ч: 

тис. грн. 

- капітальний    ремонт    спортивного майданчика, 

вул. Оноре де Бальзака, 54А  

 

15 000,0; 

 

- капітальний ремонт стадіону зі спортивною 

інфраструктурою, просп. Маяковського, 72Б  

 

 6 000,0; 

 

- капітальний ремонт спортивної зали по просп. 

Володимира Маяковського, 63/12 

 

 

2 100,0. 

3. По галузі «Державне управління» -  передбачено 10 000,00 тис. грн. на капітальний 

ремонт фасаду приміщень із заміною віконних блоків та стеклопакетів адміністративної будівлі по 

просп. Маяковського, 29. 
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПОБУТОВОГО І ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЯРМАРКІВ 

 

Споживчий ринок товарів та послуг 

 

Станом на 01.07.2022 року в  Деснянському районі здійснюють обслуговування населення 

району 530 (320 продовольчих та 210 непродовольчих) стаціонарних магазинів,  15 торгових та 

торгово-розважальних центрів магазинів з загальною площею торговельної мережі району 657,8 

тис. кв. метрів, 105 закладів ресторанного господарства (6500 посадкових місць), 690 підприємств 

побутового обслуговування населення.  

 У І півріччі 2022 року велику роль у забезпеченні населення продовольчими та 

непродовольчими товарами продовжують займати ринки. На території району функціонує 16 

ринків та ринкових майданчиків,  загальною площею 343 тис. кв. м. та кількістю торговельних 

місць – 6265. 

                                         

Ярмарки 

Для більш повного забезпечення населення району товарами у  І півріччі 2022 року на 

території Деснянського району проведено 20 районних ярмарків з продажу продовольчої,  

плодоовочевої та сільськогосподарської продукції. На Лісовому масиві за трьома адресами (вул. 

Шолом-Алейхема, вул. Курчатова, вул. Кубанської України) та на масиві Троєщина за чотирьма 

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

В ярмарках приймали участь безпосередньо товаровиробники з 16 областей України та міста 

Києва. За звітний період в ярмаркових заходах прийняли участь 3880 підприємців з різних 

областей України (Чернігівської, Вінницької, Київської, Житомирської та ін.) та реалізовано  

3528,9 тонн продукції. 

 

 
 

Несанкціонована торгівля 
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 
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інфекційних захворювань і продовольчої небезпеки споживчого ринку, враховуючи численні 

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

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

півріччі 2022 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 постійно 

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

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

порушниками, складання адміністративних протоколів представниками Управління благоустрою 

та підприємництва Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за порушення 

Правил благоустрою (п.20.1.1) та Деснянського управління поліції Головного управління 

Національної поліції міста Києва за ст. 160 КУпАП.  

Протягом І півріччя 2022 року було проведено 25 виїзних обстежень території 

Деснянського району на предмет ліквідації місць несанкціонованої торгівлі  за наступними 

адресами: просп. Маяковського,15-17, просп. Маяковського 26, просп. Маяковського, 75/2, 

вул.Оноре де Бальзака, 85-87, вул.Лаврухіна,4, просп.Лісовий,29, станції метро Лісова та 

Чернігівська, перетин вул. Попудренка та вул. Мурманська, вул. Електротехнічна. На момент 

проведення комісійних обстежень місця несанкціонованої торгівлі ліквідувалися, після чого 

відповідальними працівниками Деснянського УП ГУНП, відповідно до наданих повноважень, 

здійснювався контроль щодо недопущення повторних утворень стихійної торгівлі.  

В ході зазначених рейдів, представниками Деснянського УП ГУНП в м. Києві складено 22 

адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП (порушення державних стандартів, норм і правил 

у сфері благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою територій населених пунктів) та 12 

адміністративних протоколів за ст. 160 КУпАП,  18 адміністративних протоколів за ст.159 КУпАП.  
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Промисловий комплекс 

Станом на 01.07.2022 року до промислового комплексу Деснянського району належить 29 

підприємств. 

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. 
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Також працюють 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 «ТД 

Алком» (виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів), 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) та ін.  

 

 
 

Надати інформацію щодо обсягів реалізованої промислової продукції підприємствами 

району (в тому числі за межі України) за звітний період  немає можливості, оскільки відповідно 

до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період 

дії воєнного стану або стану війни» від 3 березня 2022 року № 2115-IX фізичні особи, фізичні 

особи - підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, 

аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм 

чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після 

припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи 

обов’язку подати документи. 

 
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 
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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.  

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 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 – 105 973,8 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. 

• Будівельні роботи були призупинені після 24.02.2022 та відновлені в травні 2022 року. 

• 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:  
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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:  
• Укладено договори на виконання робіт з підрядними організаціями.  

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

будівництва).  

 

 

 
 

 
 

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.  
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На теперішній час, замовником Управлінням будівництва, архітектури та 

землекористування Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації проведено 

наступні роботи:  

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

1:500;  

- отримано 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 проєктні роботи. Орієнтовний початок будівельних робіт по об’єкту 

запланований на кінець 2022 року. 
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•  

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

комунальної зони житлового масиву 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. 

Стан будівництва:  
• Виконані геологічні та геодезичні обстеження ділянки.  

• Відведено земельну ділянку для будівництва.  
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• Затверджено завдання на проектування.  

• Готується запит на отримання містобудівних умов та обмежень.  

• Укладено договір на виконання проектних робіт.  

• Проєктною організацією завершене проєктування частини розділів проєкту будівництва: 

архітектури, конструктиву будівлі, інженерні мережі та оздоблення. 

• Початок виконання будівельних робіт по об’єкту планується в 2023 році.   

 
 

 

 

 

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТУКТУРИ 

Наявна довжина автомобільних доріг Деснянського району складає 118.728 км, з них: 

магістральні вулиці загальноміського значення -  12.847км, магістральні вулиці районного 

значення - 61.094 км, вулиці місцевого значення - 44.787км.                 

Станом на сьогодні, мережа пасажирського транспорту у Деснянському районі з 

урахуванням економічних реалій військового часу та враховуючи наявні пасажиропотоки 

складається з: 13 автобусних маршрутів, що працюють у звичайному режимі руху, кількість 

рухомого складу становить: 35 автобусів; 5 трамвайних маршрутів, кількість рухомого складу 

становить: 25 трамваїв; 6 тролейбусних маршрутів, кількість рухомого складу: 37 тролейбусів; 30 

автобусних маршрутів, які працюють у режимі маршрутного таксі, кількість рухомого складу: 398 

автобусів, а також 2 станції метрополітену «Лісова» та «Чернігівська» на Святошинсько-

Броварській лінії.  

З метою забезпечення належного функціонування та розвитку транспортної 

інфраструктури у Деснянському районі міста Києва, Деснянською райдержадміністрацією 

виконується робота в частині координації дій профільних комунальних підприємств і служб 

дорожньо-транспортного комплексу міста Києва.  

Так, з метою належного забезпечення розвитку дорожньо-транспортного комплексу у 

Деснянському районі міста Києва в цілому, Деснянською райдержадміністрацією спільно з КП 

«Центр організації дорожнього руху» було проведено аналіз проблемних місць на вулично-

дорожній мережі Деснянського району міста Києва та напрацьовано відповідні пропозиції щодо 

підвищення рівня його безпеки. Вказані пропозиції стосуються підвищення рівня якості 
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пасажирських перевезень, встановлення розподільчого та направляючого пішохідного 

огородження, а також удосконалення організації дорожнього руху. 

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

громадського транспорту в місті Києві» на території району заплановано встановлення 140 

сучасних зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з продажу 

проїзних документів та інших товарів чи послуг. Станом на сьогодні встановлено 71 зупинкових 

комплексів, до кінця року планується облаштувати ще 69 зупинок громадського транспорту. 

 

 
СТАН КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ 

 

Стихійні навали сміття 

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 райдержадміністрації. В разі виявлення порушень, порушникам 

вносяться приписи та/або складаються протоколи про адміністративні правопорушення відповідно 

до ст. 152 КУпАП. 

Станом на теперішній час на території Деснянського району наявні місця періодичного 

несанкціонованого накопичення сміття, що утворюються на безбалансових територіях (землі 

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

Деснянською райдержадміністрацією надсилаються листи до Управління Патрульної 

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

локаціях періодичного стихійного утворення навалів сміття. 

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 райдержадміністрації без відповідного цільового фінансування на 

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

за період з 01.01.2022 по 30.06.2022 було ліквідовано стихійні навали сміття за наступними 

локаціями: 

- просп. Маяковського, 30; 

- пров. Радистів, ммпз Биківня; 

- вул. Ушицька, ммпз Биківня; 

- просп. Броварський, біля ст. м. Лісова; 

- вул. Кубанської України, 53; 

- вул. Червоноткацька, 93-95; 

- просп. Маяковського, 75/2; 

- просп. Маяковського, 15-17; 

- вул. Меліоративна; 

- вул. Електротехнічна. 
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Проведення весняного місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану Деснянського району міста Києва у 2022 році 

В рамках проведення загальнорайонної толоки до Дня довкілля, силами структурних 

підрозділів Деснянської райдержадміністрації та комунальних служб Деснянського району міста 

Києва, за участі активних мешканців 14.04.2022 на території району було проведено заходи з 
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прибирання вулиць та доріг, прибудинкових територій ЖЕД 301-319, ОСББ та ЖБК, а також на 

території навчальних закладів. 

Також, заходи з прибирання було проведено за наступним локаціями: 

-     "Липова алея", просп. Маяковського, 15-Б; 

-      вул. Меліоративна (вздовж озера); 

-      вул. Крайня. 

Під час проведення толоки на території Деснянського району міста Києва залучено: 

- кількість осіб – 972; 

- кількість техніки – 20 од.; 

- кількість вивезеного сміття/листя – 391,6 куб. м.; 

- кількість висаджених зелених насаджень – 191 шт. 

 
 

 

 

УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

 

 
 

Основною  метою і предметом  діяльності відповідно Статуту  КП УЗН  

Деснянського району є утримання в належному стані парків, скверів, зелених насаджень 

вздовж бульварів, вулиць та інших зелених насаджень загального користування, здійснення 
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всього комплексу робіт по  озелененню, догляду за зеленими насадженнями та їх охорони і 

захисту на закріпленій за підприємством території.  

Протягом І півріччя 2022 року працівниками підприємства здійснено низку заходів 

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

- парки  – 514,9 га,    

- сквери  – 22,58  га,   

- бульвари – 0,77 га,    

- урочища 484,2 га, 

- вуличнi насадження  – 100,6  га,   

- газони – 343,8 га, 

Загалом на балансі та обслуговуванні підприємства перебуває 23552 шт. дерев, 57907 шт. 

кущiв, а також 17989,5 кв.м. квiтникiв.  

 

 
 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності підприємства - є озеленення району, 

зокрема, висаджування дерев, кущів, оформлення квітників, проведення капітальних 

ремонтів у парках та скверах, влаштування та відновлення газонів.  

У звязку з веденням 24 лютого 2022 року по всій території України було введено 

воєнний стан, згідно Указу Президента України В. Зеленського №64/2022 “Про введення 

воєнного стану в Україні”. 

Однак, враховуючи нові обставини, підприємство продовжило свою роботу, а 

виробничі завдання і надалі виконуються із суворим дотриманням працівниками правил 

безпеки цивільного населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру. 

Таким чином, порівнюючи результати діяльності підприємства з попередніми 

роками, звертаємо увагу, що від початку 2022 року працівниками КП УЗН Деснянського 

району на балансових територіях висаджено близько 204 шт. дерев, 1394 шт. кущів та понад  

405 тис. шт. квітів. 
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З метою забезпечення сприятливих умов для росту і розвитку рослин, підприємством 

систематично здійснюється низка агротехнічних заходів, у тому числі обстеження зелених 

насаджень, їх піджвилення, видалення омели та санітарної обрізки.  

Протягом І півріччя поточного року здійснено заходи з видалення омели на 281 шт. 

дерев, а також проведено формовочну та санітану обрізку на 1924 шт. дерев і 22414 шт. 

кущів. Виконано підживлення 2981 шт. дерев і 2516 шт. кущів.             
 Таблиця 1 

Вид робіт 

Одиниця 

виміру 

2021 рік 

І півріччя 

2022 рік 

  І півріччя 

Формовочна та санітарна 

обрізка дерев  
шт. 4514 1924 

Формовочна та санітарна 

обрізка кущів 
шт. 19025 22414 

Видалення омели з крон дерев шт. 220 281 

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

Загалом необхідне забезпечення рослин вологою  проводиться як за допомогою спеціалізованої 

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

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

балансових територіях підприємства шляхом скошування трави. У першому півріччі поточного 

року роботи зі скошування травостою проведено на території 135,08 га. 
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До обов’язків комунального підприємства по утриманню зелених насаджень 

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

естетичного стану територій, які перебувають на балансі підприємства.  

Особлива увага приділяється питанням безпечного та комфортного відпочинку 

громадян на території парків та скверів Деснянського району, тому озеленювачами постійно 

здійснюється обстеження, ремонт та відновлення малих архітектурних форм. 

Так, протягом пізвітного періоду силами підприємства відремонтовано 29 шт. 

дитячих та 7 шт. спортивних майданчиків. Також проведено поточний  ремонт 60 шт. 

існуючих та встановлено 32 шт. нових лав. 

З метою забезпечення благоустрою району та збереження належного санітарного 

стану балансових територій, працівниками КП УЗН Деснянського району постійно 

проводяться роботи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ. 

Так, за І півріччя 2022 року підприємством встановлено 32 шт. нових урн для сміття 

та ліквідовано 5 шт. стихійних сміттєзвалищ.  

На сьогоднішній день підприємство продовжує виконувати роботи з озеленення та 

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

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

зеленим та затишним.  

 
РЕМОНТ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД 

Комунальне підприємство “Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та 

утриманню автомобільних шляхів та споруд на них” Деснянського району м.Києва засновано на 

комунальній власності територіальної громади м. Києва. 

Підприємство створено з метою забезпечення безпечного руху транспорту та пішоходів 

по закріпленій шляховій мережі. 

Предметом діяльності підприємства є виконання необхідного комплексу робіт із 

технічного нагляду, утримання та ремонту шляхів, підземних пішохідних переходів, вуличної 

зливової каналізації, каналів, канав та інших споруд, виконання робіт по ремонту та утриманню 



28 

 

 

шляхів іншим підприємствам та організаціям на основі договорів та надання платних послуг 

населенню. Виробнича база знаходиться за адресою: вул. Електротехнічна 6. 

Протягом першого півріччя 2022-го року працівники КП ШЕУ Деснянського району 

опікувалися станом вулично-дорожньої мережі району, проводячи ремонт асфальтобетонного 

покриття, зливоприймачів та оглядових колодязів, підземних пішохідних переходів, роботи із 

заливки тріщин та прибиранням балансової території. 

Так зокрема у І півріччі 2022-го року було відремонтовано 73 зливоприймачів та 9 

оглядових колодязів. 

На балансовій вулично-шляховій мережі КП ШЕУ Деснянського району виконано 

поточний (дрібний) ремонт асфальтобетонного покриття загальною площею 10 000 м2 (в тому 

числі струменево-ін’єкційним методом 3 000 м2). 

Проведено роботи із заливки тріщин 16 000 погонних  метрів установкою «Крафко». 

Нанесено 54 000 погонних метрів дорожньої розмітки на вулицях Деснянського району. 

Виконано поточний ремонт з відновленням асфальтобетонного покриття тротуарів 2 

підземних пішохідних переходів на транспортних розв’язках просп. В. Маяковського – вул. С. 

Лифаря та просп. В. Маяковського – вул. Т. Драйзера. 

Прибрано 4 100 000 м2 території вулично-дорожньої мережі Деснянського району. 

 

 

 
 

 

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, 
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• 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. 
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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. 
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Заходи щодо покращення стану підприємства 

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 ІІ півріччі 2022 року 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. 

В ШЕУ проводиться робота по підвищенню рівня кваліфікації робітників, складається 

план підвищення кваліфікації кадрів, згідно якого працівники проходять навчання в учбово-

курсовому комбінаті корпорації «Київавтодор» та на курсах підвищення кваліфікації. 

 

СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Житловий фонд Деснянського району: 

 

На обслуговуванні КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

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

територіальної громади міста Києва. 

За І півріччя 2022 року в багатоквартирних будинках Деснянського району м. Києва 

підприємством було виконано ремонтні роботи поточного характеру силами підрядних 

організацій на загальну суму 19 200,38 тис. грн, а саме:  

- ремонт покрівлі в 90 будинках загальний обсяг виконаних робіт 2 374,50 м.кв. на суму 

3 586,19 тис. грн.; 
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- ремонт фасадів в 24 будинках, загальний обсяг виконаних робіт 340,00 м.кв на суму 394,94 

тис. грн.; 

- ремонт вхідних груп в 7 будинках, загальний обсяг виконаних робіт 144,50 м.кв на суму 

139,31 тис. грн.; 

- ремонт внутрішньобудинкових мереж каналізації, водопостачання, теплопостачання в 145 

будинках на суму 6 569,74 тис. грн.;  

- ремонт електричних мереж та обладнання (в т.ч. щитових) виконано в 114 будинках на 

суму 3 008,83 тис. грн.; 

- герметизація швів стінових панелей в 124 будинках, загальний обсяг виконаних робіт 

3 313,30 м.пог. на суму 2 171,56 тис. грн.; 

- ремонт сходових клітин в 25 будинках, загальний обсяг виконаних робіт 3 871,01 м.кв. на 

суму 880,74 тис. грн.;  

- ремонт об’єктів благоустрою: чищення зливостоків розташованих на прибудинкових 

територіях 123 будинків на суму 978,68 тис.грн.; 

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

приміщеннях, в сміттєкамерах, в електрощитових, в машинних приміщеннях, в РУ) в 21 будинку, 

загальний обсяг виконаних робіт 14 шт. на суму 343,96 тис.грн.; 

- інші роботи (прочищення каналізаційних оглядових колодязів, ремонт підлоги балкону, 

встановлення решіток та інше) на загальну суму 1 126,43 тис.грн.. 
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Виконання ремонтних робіт поточного характеру  
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Ліфтове господарство 

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

півріччя 2022 року за кошти підприємства було відновлено роботу 78 ліфтів на загальну суму 

669,25 тис. грн.  

Як зазначалося вище, підприємство обслуговує 530 житлових будинків, загальною 

площею прибудинкових територій – 3 819,30 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 490 робітника з комплексного прибирання та утримання 

будинків з прилеглими територіями, хоча згідно штатного розкладу повинно бути 774  робітника, 

не вистачає 284 особи, що становить 36,7 % від норми. 

 

Укомплектованість працівників КП «Керуюча компанія» 

І півріччя 2022 року 

 

Назва 

Штатна 

чисельніст, 

од 

Фактична 

чисельність, 

од 

Відсоток 

укомплектованості, 

% 

Всього 1326 914 69 

РКПТ 774 490 63 

АУП 201 175 87 

Робітники ремонтних дільниць 338,5 242 71 

Прибиральники службових 

приміщень 

12,5 7 56 
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Постійно проводиться обстеження житлових будинків на предмет очищення підвалів і 

горищ. 

Постійно проводиться очищення прибудинкових територій і від великогабаритного 

сміття, яке мешканці виносять з квартир та залишають біля будинків. Так, за І півріччя 2022 року 

навантажено великогабаритного сміття в обсязі 24 094,00 куб. м. 

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

дитячих майданчиків. Щороку проводиться ремонт та фарбування елементів дитячих майданчиків. 

За І півріччя 2022 року було відремонтовано та пофарбовано 353 майданчика. Також, за І півріччя 

2022 року було завезено 850 тон піску на дитячі майданчики. 

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

території житлових будинків завозиться рослинний ґрунт. За І півріччя 2022 року завезено 550 тон 

рослинного ґрунту. 

 

Опалювальний період 

Опалювальний період 2021/2022 року у Деснянському районі проходив у сталому режимі, 

без особливих ускладнень, аварій та відключень завдяки значним обсягам робіт, виконаних під час 

підготовки до зими на об’єктах житлово-комунального господарства, а також своєчасній та якісній 

взаємодії з теплопостачальною організацією на початку, під час проходження та завершення 

опалювального періоду. 

Протягом опалювального періоду була забезпечена стабільна робота систем тепло-, 

водопостачання і водовідведення. 

Всього по житловому фонду було виконано 100% заходів з підготовки житлового 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 років. 

Відповідно до розпорядження Київської міської військової адміністрації від 25.03.2022 № 

475 у Деснянському районі завершено опалювальний період 2021/2022 року з 28.03.2022 по 

08.04.2022. 

Розпорядженнями Київського міського голови від 19.05.2022 № 238 «Про підготовку 

міського господарства до осінньо-зимового періоду 2022/2023 років» та Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 17.06.2022 № 185 «Про підготовку районного господарства 

до осінньо-зимового періоду 2022/2023 років» сформовано перелік видів та обсягів робіт для 

виконання в рамках підготовки житлових будинків до нового опалювального сезону. 

З метою формування необхідних заходів з підготовки житлового фонду Деснянського 

району м. Києва до сталого проходження осінньо-зимового періоду комунальним підприємством 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району міста Києва» видано 

наказ по підприємству «Про підготовку житлового господарства до осінньо-зимового періоду 

2022-2023 років» від 20.04.2022 № 58. 

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. 

Києва» спільно з КП «Київтеплоенерго» та Деснянською РДА підготовлено та затверджено 
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графіки гідравлічних випробувань, промивки, пред’явлення та заповнення систем опалення у 

житлових будинках, які знаходяться на обслуговуванні КП «Керуюча компанія». 

Всього у Деснянському районі готуються до опалювального періоду: 

- 778 житлових будинків; 

- 125 дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів; 

- 8 лікувальних установ; 

- 14 закладів культури; 

- Центр навчання плаванню; 

- 1 котельня, яка перебуває на балансі Управління культури Деснянської районної в м. 

Києві державної адміністрації і забезпечує теплом Будинок культури Деснянського району м. 

Києва на вул. Радосинська, 27 (ммпз Троєщина). 

 

Компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які 

перемістилися у період воєнного стану 
З метою реалізації положень Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.04.2022 № 490) розпорядженням Деснянської РДА від 07.06.2022 № 169 
утворено Робочу групу з компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених 
осіб, які перемістилися у період воєнного стану. 

Управлінням житлово-комунального господарства з 23 травня 2022 року на підставі заяв 
від власників житла проводиться робота по збору та узагальненню інформації щодо розміру витрат 
за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного 
стану. 

Так, за травень 2022 року до Управління ЖКГ надійшло 27 заяв про тимчасове розміщення 

76 внутрішньо переміщених осіб. Реєстри на компенсацію витрат за тимчасове розміщення ВПО 

за травень сформовано на суму 11018,42 грн. 

За червень 2022 року надійшло 46 заяв про тимчасове розміщення 105 ВПО. Реєстри на 

компенсацію витрат за тимчасове розміщення ВПО за червень сформовано на суму 31666,88 грн. 
Сформовані реєстри надаються до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та 

Департаменту соціальної політики для узагальнення та подальшого здійснення відповідних 
виплат. 

 
Виконання капітальних ремонтів 

Розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 
21.06.2022 №199  «Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 21 лютого 2022 року № 95 «Про капітальний ремонт об’єктів, що 
фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві 
державній адміністрації» затверджено адресний перелік об’єктів для виконання робіт з 
капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2022 рік.  До зазначеного переліку 
увійшли об’єкти з капітального ремонту житлового фонду, в тому числі і об’єкти з капітального 
ремонту житлового фонду на умовах співфінансування.  

Відповідно до зазначеного розпорядження розпочато роботи з капітального ремонту 
асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів житлової 
забудови Деснянського району м. Києва. 

 
Приватизація житлового фонду 

Відділом приватизації державного житлового фонду та створення ОСББ проводиться 

робота по передачі в приватну власність квартир, жилих приміщень в гуртожитках, кімнат у 

комунальних квартирах. Відділ має повноваження на видачу розпоряджень органу приватизації та 

свідоцтв про право власності на житло. Станом на 2022 рік в районі приватизовано більше 78 тис. 

квартир, що становить близько 84% квартир державного житлового фонду району. Відділ є 

суб’єктом надання 4 адміністративних послуг.  
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За І півріччя 2022 року: 

- видано свідоцтв про право власності на житло - 50; 

- видано довідок про участь/неучасть у приватизації - 104; 

- видано дублікатів свідоцтв про право власності на житло - 10; 

- внесено змін до свідоцтв про право власності на житло - 7. 

Відділом надається методична та консультативна допомога по створенню об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків. За І півріччя 2022 року створено одне ОСББ «Бальзака 

4-А». 

Щотижня фахівцями відділу проводяться консультації громадян, по вівторках – з 10 до 12 

год., в телефонному режимі та особисто. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОКРАЩЕННЯ 

ЖИТЛОВИХ УМОВ І ПЕРЕБУВАЮТЬ  

НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ 

 

 На квартирному обліку в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації станом 

на 01 липня 2022 року перебувають 6055 родин та одиноких громадян, а саме: 

позачерговиків    –        814 

першочерговиків –      2368 

в загальній черзі  –      2873 

В 1 півріччі 2022 року було знято з квартирного обліку черговика  квартирного обліку 

Деснянської райдержадміністрації пільгової категорії «Особи з інвалідністю внаслідок АТО, 

учасники бойових дій»;  житло було надано Державним управлінням справами.  

Також в 1 півріччі 2022 року було надано грошову компенсацію на вирішення житлових 
питань  черговиків квартирного обліку  Деснянської райдержадміністрації наступних пільгових 
категорій: 

 

Назва пільгової  категорії 2022 

Особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники АТО (1,2 гр.) 2 

УБД, учасники АТО з числа ВПО 1 

Всього 3 

 

Підприємствами, установами та організаціями Деснянського району, працівники яких 

мають право на отримання службових жилих приміщень, було надано 7 службових  квартир.  

За звітній період видано 3 ордери мешканцям колишніх гуртожитків та гуртожитків (п. 28 

додатку № 1 до розпорядження  № 258 від 24 березня 2015 року).  

Протягом 1 півріччя 2022 року було подано 28 заяв від сімей та одиноких громадян на 

зарахування їх на облік для поліпшення житлових умов  та   внесено зміни у 30 справ квартирного 

обліку, знято з квартирного обліку 18 родин, 1 родину поновлено на квартирному обліку. 

Видано 190 довідок про перебування громадян на квартирному обліку в Деснянському 

районі м. Києва. 

Надійшло 424 звернення громадян з питань квартирного обліку. 

Надійшло 59 запитів підприємств, установ та організацій з житлових питань. 

Підготовлено та проведено 3 засідання громадської комісії з житлових питань при 

Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації. 
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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.  

 

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

району м. Києва» перебуває 56,9 тис. кв. м, в т.ч. 27,95 тис. кв.м здається в орендне користування, 

що складає 49,13 % від загальної площі, що перебуває на балансі підприємства;  

 на балансі КП «Ватутінськінвестбуд» перебуває 13,4 тис. кв.м, в т.ч. 5,23 тис.кв.м 

здається в орендне користування, що складає 39,03 % від загальної площі, що перебуває на балансі 

підприємства;  

 на балансі КП  «Автотранспортник» перебуває 17 підземних гаражів, загальною 

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

   Крім того, здається в орендне користування нежитловий фонд бюджетними установами 

району: 

 на балансі установ сфери охорони здоров’я Деснянського району перебуває 

64,19 тис. кв.м, в т.ч. 18,62 тис. кв.м здається в орендне користування, що складає 29,01 % від 

загальної площі, що перебуває на балансі установ;  

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

593,30 тис. кв.м, в т.ч. 36,80 тис. кв.м здається в орендне користування, що складає 6,21 % від 

загальної площі, що перебуває на балансі установ;  
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Передача в орендне користування нежитлових приміщень в розрізі по 

балансоутримувачах за  І півріччя 2021 в порівнянні  з І півріччям 2022 рр.             (тис. кв. м) 

 

 У КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району 

м. Києва» в орендне користування у І півріччі 2021 року перебувало 28,55 тис.кв.м нежитлових 

приміщень у І півріччі 2022 року в орендному користуванні перебуває 27,95 тис. кв.м. 

 У КП «Ватутінськінвестбуд» в орендне користування у І півріччі 2021 року було 

передано 3,79 тис.кв.м нежитлових приміщень у І півріччі 2022 року в орендному користуванні 

перебуває 5,23 тис. кв.м.  

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

І півріччі 2021 року було передано 19,12 тис. кв.м нежитлових приміщень у І півріччі 2022 року в 

орендному користуванні перебуває 18,62  тис. кв.м. 

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

І півріччі 2021 року було передано 36,7 тис. кв. м нежитлових приміщень  у І півріччі 2022 року в 

орендному користуванні перебуває 36,8 тис. кв.м. 
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Надходження від оренди нежитлових приміщень майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва за І півріччя 2022 року зменшились у порівнянні з І півріччям 

2021 року через введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами і доповненнями). 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про оренду 

державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду  державного та комунального 

майна, затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів України від          03 червня 2020 року № 

483 «Деякі питання оренди  державного та комунального майна», рішення Київської міської ради 

від 30 березня 2022 року № 455/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки  суб’єктів 

господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введеного  Указом Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами і 

доповненнями), враховуючи звернення орендарів щодо звільнення від сплати орендної плати за 

такими договорами на період дії воєнного стану Деснянською районною в місті Києві державною 

адміністрацією було видано розпорядження від 30.05.2022 № 159 «Про підтримку суб’єктів 

господарювання міста Києва на період дії воєнного стану», яке  було доведено до 

балансоутримувачів об’єктів майна щодо здійснення відповідних заходів в установленому 

порядку. 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

Мережа закладів освіти району 

У Деснянському районі функціонує 146 закладів освіти. З них: 

 

 Комунальної форми власності: 

 67 заклади дошкільної освіти; 

 53 закладів загальної середньої освіти; 

 4 заклади позашкільної освіти; 

 Приватної форми власності: 

 13 закладів дошкільної освіти; 

 9 закладів загальної середньої освіти; 
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Дошкільна освіта 

У  І півріччі 2022 року в закладах дошкільної освіти виховувались 13709 вихованців. 

Виховний процес забезпечували 1469 вихователів. 

З 24.02.2022 року у зв’язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану 

освітній процес в закладах дошкільної освіти було призупинено та відновлено з 28.03.2022 у 

дистанційному форматі.  

З 1 червня 2022 року відповідно до наказу Департаменту освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.05.2022 № 60 

«Про відновлення освітнього процесу в приміщеннях закладів дошкільної освіти міста Києва в 

умовах воєнного стану» та за результатами моніторингу потреби громади Деснянського району у 

забезпеченні місцями дітей у закладах дошкільної освіти Деснянського району було прийняте 

рішення відновити освітній процес в умовах воєнного стану з дотриманням вимог безпеки з 

короткотривалим перебуванням дітей (без харчування) у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 

758 Деснянського району міста Києва. 

Протягом літнього періоду відновили освітній процес ще 4 чергові заклади дошкільної 

освіти, в які було зараховано 365 дітей. 

 
 

Загальна середня освіта 

 

У 2021-2022 навчальному році в закладах загальної середньої освіти навчались 38794 учні. 

Освітній процес у закладах загальної середньої освіти усіх типів забезпечували 2 881 

педагогічний працівник. 

У 2021-2022 навчальному році:  

 3276  учнів 9-х класів закладів загальної середньої освіти отримали свідоцтво про 

здобуття базової загальної середньої освіти, з них 330 – з відзнакою; 

 2115 випускники 11-х класів отримали свідоцтво про здобуття повної загальної 

середньої освіти, з них 137 -  нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення в навчанні» та 

56 - срібною медаллю «За досягнення у навчанні».  
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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.  

   У  2021-2022 навчальному році: 

- у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук  взяло участь – 30 учнів з 18 закладів освіти. Переможцями стали 

15 учнів. 

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

посіли  5 учнів  району. 

Запровадження воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України внесло зміни не лише в організацію освітнього процесу, а й у проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, яке цього року відбулося у спрощеному форматі комп’ютерного  онлайн-

тесту.  

За результатами національного мультипредметного тесту 96 випускників із 26-ти закладів 

освіти Деснянського району отримали максимальні 200 балів, з них з 3-х предметів - 12 

випускників. 

За активну участь у інтелектуальних змаганнях та високі досягнення у навчальній 

діяльності  у 2022 році претендентами на отримання персональної стипендії КМДА стали 14 

здобувачів загальної середньої освіти із 7-ми закладів освіти району. 

За результатами атестації 2022 року присвоєно педагогічні звання: «учитель-методист» – 

24 вчителям,    «старший вчитель» – 13 вчителям,   «старший вихователь» – 4 вихователям; 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 43 педагогічним працівникам, 

«вихователь-методист» – 9, «керівник гуртка» - 4. Підтверджено відповідність раніше присвоєним 

кваліфікаційним категоріям й званням 215 педагогічним працівникам та 29 працівникам на 

керівних посадах.  

У зв’язку із запровадженням воєнного стану  атестацію 60 педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти,  122 педагогічних працівника закладів загальної середньої освіти та 14 

бібліотечних працівників було перенесено на 2023 рік. 
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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. 

У І півріччі 2022 року в 14-ти закладах дошкільної освіти функціонувало 88 спеціальних 

груп за різними нозологіями, в яких виховувалось 891 дитина, та 19 інклюзивних груп в 

13 закладах дошкільної освіти, в яких виховувалося 24 дитини з особливими освітніми потребами. 

У 34-х  закладах загальної середньої освіти  в 131 інклюзивних класах навчалось 211 дітей  

з особливими освітніми потребами; в 5-ти закладах загальної середньої освіти в 30  спеціальних 

класах дистанційно навчалось 315 учнів, і в спеціальному НВК «Мрія» у 9 класах навчалось 99 

учнів. 

 

Харчування 

 

Організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти січні-лютому 2022 році 

здійснювали КП «Зеніт» у 45-ти ЗЗСО та ТОВ «Понтем.УА» в 1-у ЗЗСО. 

У зв’язку із введеням в Україні з 24 лютого 2022 року правового режиму воєнного стану, 

призупиненням освітнього процесу та його відновленням з 28.03.2022 у дистанційному форматі 

забезпечення харчуванням учнів в закладах освіти не здійснювалось.  

 

Матеріально-технічне забезпечення 

У зв’язку із запровадженням воєнного стану  капітальні ремонти в закладах освіти не 

проводились. В рамках підготовки закладів освіти до нового 2022-2023 навчального року 

бюджетні асигнування були зменшені та перенаправлені на проведення робіт з поточного ремонту 

підвальних приміщень для облаштування в них найпростіших укриттів та відновлення 

пошкоджених об’єктів внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 
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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: 
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- 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 січні місяці в Україні подовжено карантинні обмеження. Культурна політика в районі 

здійснюється чітко з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

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

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

З 24 лютого в Україні розпочалась війна проти збройної агресії російської федерації, яка 

переформатувала, однак не зупинила, роботу закладів культури району. 

 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА  

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 

В умовах російсько-української війни та оголошеного воєнного стану в Україні 

надзвичайно важливим стало єднання українців для боротьби з ворогом. 

Публічні бібліотеки ЦБС Деснянського району у воєнний час залишаються центрами 

інтелектуальної свободи та громадянської активності, провідником національних ідей, 

патріотизму та європейських цінностей, просторами просвітництва і толерантності. Бібліотеки як 

соціальна інституція трансформувалися у дозвіллєві центри на підтримку незахищених, вразливих 

жителів нашої громади та дітей. 

Національно-патріотична діяльність та духовне відродження 

Актуальність національно-патріотичного виховання громадян, особливо дітей та молоді, 

зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними викликами, 

що стоять перед Україною і вимагають подальшого вдосконалення системи національно-

патріотичного виховання.     

У бібліотеках заходи спрямовані на підвищення рівня патріотизму та єдності українського 

народу у рамках програми «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2020-2025 роки» та патріотично-просвітницького проєкту «Україна - історія, сьогодення, 
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майбутнє!» : презентація книги «Майдан від першої особи», патріотична година «Пам'ять про 

Героїв стукає в наші серця…», урок слави «Вшануймо Героїв» до Дня Героїв Небесної Сотні, 

до Дня Єднання «З днем єднання, Україно!» інформаційна година, історично-віртуальний 

екскурс «Соборна мати Україна одна для всіх як оберіг» до Дня Соборності, до Дня пам’яті 

жертв політичних репресій в прямому етері провели зустріч із заступником генерального 

директора з наукової роботи Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські 

могили» Тетяною Шептицькою «Биківня-історія пам’яті», під гаслом «Україно, моя ти доле» 

поспілкувалися в прямому етері та прослухали патріотичну поезію сучасної письменниці Галини 

Рибачук-Прач, цикл голосних читань «З вірою у Перемогу», бесіда до Дня пам'яті та примирення 

«Перемогли нацизм - переможемо і рашизм!» за книгою Романа Романишина та Андрія 

Лесіва «Війна, що змінила Рондо», акція до Дня Героїв «Пам’ятаємо! Шануємо! 

Вклоняємося!» та інші. 

У сучасних умовах емоційний початок патріотизму виявляється у мужності, рішучості, 

готовності українських громадян відстоювати свою державу. Живим прикладом мужності і 

героїзму є захисники України, які наразі обороняють нашу державу від російської агресії. 

Користувачі бібліотеки ім. Ю. Гагаріна спільно з воїнами 112 Бригади територіальної 

оборони міста Києва ЗСУ поклали вінок, який виготовили власноруч, до пам'ятника Героям, 

старшинам Армії УНР, уродженцям міста Києва.  

Невід’ємною частиною роботи бібліотек була робота по відродженню українських 

народних традицій, популяризації українського народного мистецтва: відбулася святкова 

новорічна програма до Різдва Христового «Різдвяна новорічна листівка», до Дня Світлого 

Христового Воскресіння народознавчі години «Ясних, добрих сподівань, Великодніх вам 

світань!», «Святкуємо – ворожимо, чаклуємо!», «Щедрівочка-щедрувала!», «Сорочка-

вишиванка» до Всесвітнього дня вишиванки, «Квітка-чарівниця» до Свята Трійці, майстер-

класи по створюванню різних оберегів, особливо для воїнів захисників. 

 У рамках проєкту «За українську мову!» було проведено: квест «України мова 

барвінкова» до Міжнародного дня рідної мови, мовознавчу ігротеку «Мовний Всезнайко», 

«Рідна мова – серця мого подих!», поетичні читання «Звучи, моя чарівна мово», музично-

поетична вечірка «Ми українці, велика родина, мова і пісня у нас солов’їна», мовний сторітекс 

«Весела абетка» до Дня слов’янської писемності та культури, творчий вечір «Його справжнє 

захоплення – мова!» до 140-річчя від дня народження І. Огієнка тощо. 

З червня у бібліотеці № 119 працює безкоштовна мовна студія «Вивчай українську 

граючи!» у партнерстві з мовним коучем, викладачкою української мови Н. Нізельською 

Діяльність бібліотек за даними проєктами спонукає читачів відчути себе справжніми 

патріотами нашої Батьківщини. Адже бути українцем – це пишатися своєю Вітчизною, 

самовіддано вірити в Україну! Як вірили і вірять у неї безстрашні захисники українського народу, 

які відстоювали і зараз виборюють нашу свободу і незалежність. 

Морально-правове виховання 

Найважливішим завданням кожного українця є формування майбутнього країни, 

виховання вільних, відповідальних людей, гідних громадян своєї держави. Визначальною 

характеристикою громадської зрілості є розвинена правосвідомість – усвідомлення особою своїх 

прав, свобод, обов’язків, позитивне ставлення до закону, до держави. Тому одним із головних 

напрямків сучасної бібліотеки разом з іншими соціальними інститутами суспільства є морально-

правове виховання населення. 

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

надання БВПД щомісячно проводили онлайн-зустрічі з юристами за актуальними темами: 

«Новели в законодавстві про продаж землі», «Особливості нотаріального посвідчення 

договорів купівлі-продажу земельних ділянок», «Злочини вчинені під примусом», «Купівля 

та продаж землі в умовах військового стану». Для молоді Деснянського району в бібліотеці 

відбувся тренінг з кібербезпеки, на якому розглянуті питання небезпечних ресурсів у мережі 

інтернет, а також користь освітніх веб-сайтів. 
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Підвищенню інформаційно-правової культури користувачів бібліотек сприяла співпраця 

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

«Вторинна юридична допомога, як і хто нею може скористатись», «Що робити, коли шахраї 

взяли на вас кредит», «Відданість, вірність, відвага на захист України», «Соціальний захист 

переселенців», «Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної 

цілісності України», «Мої права і обов’язки під час воєнного стану», вебінар для батьків від 

вчителя-дефектолога «Як обрати хорошого спеціаліста для дитини». 

До Дня Конституції України бібліотеки запросили відвідувачів на правознавчий 

майданчик «Державні символи України», створили віртуальну виставку «Дітям про 

Конституцію України», правовий компас «Конституція – оберіг нашої держави». 

Гендерна рівність займає центральне місце в системі прав людини та серед цінностей ООН 

і Європейського співтовариства.  

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

рамках якого діє гендерна онлайн-лабораторія «Змінюватись, щоб змінити світ». До уваги 

користувачів були представлені: тематична виставка «Знай свої цілі», інтерактивне заняття до 

Міжнародного дня освіти «Простір і досягнення», до Міжнародного дня жінок і дівчаток в науці 

«LediStem», онлайн-зустріч з директоркою та координаторкою проєкта Gendermuseum Тетяною 

Ісаєвою «Жіноча історична ніч».  

Цього року в гендерній онлайн-лабораторії стартувала нова рубрика - сторітелінг «Я не 

працюю. Я живу своєю справою», де бібліотека запрошує жінок, які зуміли свою мрію 

перетворити на справу свого життя. Перша зустріч відбулася з Оленою Компанієць 

астрофізикинею Main Astromical Obsevatory of NAS of Ukraine, а також талановитою художницею 

Лесею Максимовою. 

 Сучасний світ оцінює рівень цивілізованості держави залежно від того, наскільки її 

громадяни знають права, усвідомлюють свої обов’язки та поважають права інших людей. Тому в 

умовах розбудови демократичної, правової Української держави в центрі уваги має бути правова 

грамотність громади. 

Екологічне виховання та здоровий спосіб життя 

Одним із пріоритетних напрямів роботи бібліотек залишається виховання екологічної 

культури особистості, бережливого ставлення до навколишнього середовища та здорового 

способу життя. А в умовах війни, коли порушується екологічний баланс, коли знищуються 

ворогом природні ресурси, коли забруднюються водойми, коли велику небезпеку становлять 

вибухонебезпечні предмети, цей напрямок є важливим і актуальним. 

Реалізація екологічно-просвітницького проєкту бібліотеки ім. Ю. Гагаріна для дітей «Я 

– за природу!» була направлена на сприяння збереженню навколишнього природного середовища 

шляхом освітньої діяльності та практичних заходів: акція юних екологів, спільно з волонтерами 

Лісового масиву «12_Good_Deeds» «Посади дерево – символ віри в майбутнє» до Всесвітнього 

дня охорони навколишнього середовища висадили біля бібліотеки дерева та провели семінар-

планування. 

До Всесвітнього дня китів відбулась зустріч з екологом ГО «Екологія - Право – Людина» 

- «Врятувати кита - врятувати планету».  

Бібліотека №119 для дітей цього року розпочала роботу за просвітницько-

інформаційний проєктом «Я і Здоров’Я». У бібліотеці створено куточок «Обережним будь 

завжди!», який знайомить користувачів із правилами безпеки та поведінки у складних ситуаціях.  

До Міжнародного дня захисту дітей та Міжнародного дня безневинних дітей – жертв 

агресії бібліотекарі створили буктрейлер за книжками-коміксами видавництва «Ранок» «Мінна 

безпека не без Пека» і «Безпечний Пекосвіт».  

З нагоди відкриття ХХІV Зимових Олімпійських ігор в Пекині бібліотека представила 

відеопрезетацію «Підкори свій Еверест!», в якій ознайомила з найкращими українськими 

спортсменами-учасниками Олімпіади. 

У 2022 році бібліотека №115 для дітей започаткувала проєкт «Здоров’я. Вік ХХІ», 

спрямований на популяризацію здорового способу життя серед для дітей та молоді. У рамках 
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проєкту розпочав роботу молодіжний клуб «Start UP» спільно з Всеукраїнською благодійною 

асоціацією «АСЕТ», мета якого згуртувати молодь громади навколо вивчення актуальних питань 

у сфері здоров’я. Першим засідання клубу був семінар-практикум «ЗСЖ — це так просто!», під 

час якого члени клубу дізналися, як виховувати ціннісне ставлення до власного здоров'я і 

особистості, до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища відбулась еко-година 

«Природа на твоїй долоні»; вітамінні посиденьки «Кошик здоров’я» до Всесвітнього дня 

здоров’я, вечір запитань і відповідей «Якби я знав…» до Міжнародного дня боротьби з 

наркоманією, спільно з відокремленим підрозділом ВМГО «Айсек в Україні» в університетах 

міста Києва провели зустріч з молоддю Троєщини на тему «Професії майбутнього». 

Заходи за цим напрямком долучають читачів до збереження свого здоров’я і 

навколишнього середовища, виховують розуміння того, що природа надзвичайно важлива для 

людей. 

Краєзнавча діяльність 
Сприяє соціальному, культурному розвитку краю, всебічному вивченню і науковому 

дослідженню краю; формуванню національної свідомості, вихованню поваги до історії і культури 

краю; розвитку творчих здібностей особистості на основі місцевих традицій.  

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

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

про культурні та літературні досягнення киян. 

Для відвідувачів літературного кафе організували тематичний вечір «Мистецька 

подорож вулицями Деснянського району». Для дітей відбулась творча зустріч з сучасною 

дитячою письменницею, літературною редакторкою Оксаною Давидовою, прямий етер 

«Казкова руханка» та цікаві завдання від української поетеси Віри Свистун. 

До Дня столиці та Дня Києва бібліотека №1 у волонтерському центрі «Перший спалах» 

для читачів провела історико-патріотичну годину «Історичними стежками Києва». 

Згадати Київ минулого допомогла зустріч у бібліотеці ім. Ю. Гагаріна з засновницею і 

головою ГО «Громадський рух «Почайна» Аннабелою Моріною. «Шануємо минуле – 

захищаємо сучасне та майбутнє. Таємниця річки Почайни». 

Своїми враженнями, спогадами, роздумами про сучасний Київ ділилися Таня Стус - 

дитяча письменниця, засновниця порталу «Barabooka» та заслужена акторка Ірма Вітовська-

Ванця. 
Дитячі бібліотеки взяли участь в авторському загальноміському онлайн-конкурсі 

дитячого малюнку «Київ та кияни очима дітей» за темою «Історія міста у символах», який 

проводить Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва. 

Сучасний формат діяльності бібліотек у краєзнавчій роботі передбачає популяризацію 

літератури, яка висвітлює сторінки історії рідного краю, його етнічні, мовні, культурні традиції, 

творчість його талановитих людей, допомога користувачам у кращому пізнаванні своїх коренів. 

Художньо-естетичне виховання 
Муніципальна Галерея мистецтв стала майданчиком для мистецьких подій, що 

проходять в Деснянському районі. Заклад не лише підтримує і популяризує сучасне українське 

мистецтво, а ще й організовує зустрічі, навчання та спілкування. 

Протягом звітного періоду в Галереї мистецтв експонувались  виставка творчих робіт 

дітей та молоді з функціональними обмеженнями  «Повіримо у себе», виставки українських 

художників: Гаєва Л., Гришка Г. «Два крила»; Кравчука І. «Колір почуттів», виставка 

дитячих робіт «Мистецтво – зброя для перемоги». Відкриття художньої виставки «Мистецтво 

– зброя для перемоги» об’єднала кілька фронтів: мистецький, волонтерський, гуманітарний. 

Виставку оглянули представники тероборони, волонтери Деснянського району. Символічно, що в 

експозиції представлені дитячі роботи, що відтворюють жахливі трагедії та переживання від 

військових дій. Адже діти і є майбутнє України, за яке ми, об’єднуючись, боремося. По 

завершенню виставки, роботи будуть передані на фронт і, сподіваємось, стануть справжніми 

оберегами для українських воїнів. 
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Галерея мистецтв започаткувала онлайн-проєкт «Культурна втрата», який 

спрямований на фіксацію та візуалізацію історії зруйнованих пам’яток, тим самим привертаючи 

увагу на важливість збереження і захисту культурного та історичного надбання України. Так були 

представлені відео презентації «Музей Куїнджі. Маріуполь», «Чернігівська обласна 

бібліотека». Проєктом «Культурна втрата», через історію людей та колекції, вивчаємо цілу 

епоху, повертаємо історичну пам’ять українцям та розуміння, що під час воєнних збройних 

конфліктів питання захисту культурної спадщини має бути одним з основних.  

У рамках освітньої  програми «ART TALK KIDS» відбулися цикл лекцій, присвячених 

мистецтву. Лекція «Думай як митець» отримала широку популярність серед молоді, адже 

розкриває головне питання – «Що воно таке - ця творчість, і як вона працює?» Як розпалити творчу 

уяву, а головне – як створювати корисні творчі колаборації в різноманітних професіях, розбираємо 

на конкретних прикладах світового значення. 

Сьогодні все більше українців починають чітко усвідомлювати свою національну 

ідентичність. Процес дерусифікації українського народу потрібно починати перш за все в 

культурній сфері. Тож ми звернулися до наших друзів фахівців - історики, музейники, 

письменники, культурні діячі – з проханням порекомендувати нашим читачам 

#ТОП5_від_фахівців, які розкриють Дух української нації, філософію і традиції нашого народу, 

колорит наших міст! Це пілотний проєкт, який знайшов своїх слухачів. Від нас чекають 

продовження, тож проєкт буде доповнюватися новими фахівцями і рекомендаціями. 

Бібліотеки в умовах воєнного стану розуміють свою місію, тому роботу спрямували так, 

щоб переключити увагу самих вразливих категорій читачів - дітей від реалій війни і заохотити їх 

до відвідування роботи гуртків. Для маленьких читачів художньо-естетичне виховання зараз є 

необхідним, тому бібліотеки проводять   майстер-класи: «Символ року- Тигреня», «Сонечко», 

«Готуємось до Великодня», «Подарунок для матусі», «Ласощі», «Мій улюбленець», «Голуб 

миру», «Листівка для батька», «Долоньки єднання», «Декорування яйця у стилі Шеббі-

шик», «Вінок пошани», «Коник Переможець», «Маленькі українці великої держави» тощо. 

На заняттях гуртків діти забували про негативні емоції, а відчували задоволення від результату 

занять.  

Гурток малювання «ARTMILA» з кожним разом збирає все більше маленьких художників 

і під час воєнного стану продовжує працювати онлайн. 

Бібліотека №115 для дітей запросила майстриню-художницю Ольгу Машевську, яка 

познайомила діток з самчиківським розписом та провела майстер-клас з малювання «Квітки 

мальви». Також у бібліотеці експонується виставка художниці «З Україною в серці». Спільно з 

Київським молодіжним центром відбувся майстер-клас зі створення «Ляльки-оберега» під 

керівництвом майстрині Валентини Олійник. 

Віртуальна подорож до Скала-Подільського дитячого парку, що на Тернопільщині, дала 

змогу користувачам бібліотеки ім. Ю. Гагаріна відвідати майстер класи: борщівської вишивки - 

від майстрині Уляни Ольховської, що відтворює стародавні техніки; виготовлення Писанок та 

Ляльки мотанки - від народної майстрині, члена спілки народних майстрів України Ірини 

Харатін.  

Незважаючи на тяжкі часи, читачі за підтримки бібліотек продовжуть читати, малювати, 

творити та мріяти про щасливе майбутнє. 

Робота з соціально незахищеними верствами населення 
Особливу увагу бібліотеки району приділяють організації правової та соціально-

психологічної допомоги користувачам з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримували 

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

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

захисту, працевлаштування, соціального захисту. 

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 місті Києві, продовжують працювати за спільним проектом 

«Пізнай, прийми і руку простягни». 
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У рамках проєкту в бібліотеці надається культурно-просвітницька допомога біженцям у 

вивченні мови, звичаїв, культури, етнічних особливостей українського народу. Проведені заходи 

створюють можливості для підтримки та інтеграції біженців, привернення уваги до їх потреб та 

мрій. 

Любителі гри в шахи, об’єднані у клуби «Білий ферзь» і «Королівський гамбіт», 

постійно підвищують свій рівень та кваліфікацію гри.  

Також в Інтернет – центрі постійно діють курси «60+» з навчання користувачів старшої 

вікової категорії користування Інтернет-мережею та її основними сервісами. 

Бібліотека ім. В. Кучера продовжує роботу клубу для людей похилого віку, у рамках 

якого в звітному періоді відбулися наступні заходи: «Ми українці, велика родина, мова і пісня 

у нас солов’їна» музично-поетична вечірка до Дня рідної мови, «Святковий Великдень - радість 

кожного серця», народознавча година до світлого свята Великодня; «Київ мій, оспіваний в 

віршах», літературно-мистецький  вечір до Дня Києва; «Зелені обереги України», музично -

літературний етюд до свята Трійці. 

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

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

та ін.  

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

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

можливостей. 

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

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

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

літератури. Для вихованців «Мрії» були проведені казкотерапивтичні посиденьки та майстер-клас 

«Веселі сніговики» та мовознавчу гру «Розваги у країні мовознавства». 

Бібліотека №119 для дітей протягом багатьох років опікується вихованцями 

інклюзивних груп ДНЗ № 176 та учнями спеціальних класів ЗОШ № 213. Для таких дітей, зокрема, 

були проведені  голосні читання «Чарівні слова», до Всесвітнього дня «Дякую», «Читаємо 

разом!» до Всесвітнього дня читання вголос, літературний калейдоскоп «Суму Вінні-Пух не 

знає» до 140-річчя від дня народження англійського письменника А. Мілна.  

Бібліотеки стали місцем комунікації, підтримки та взаємодії містян та ВПО. Сучасні та 

комфортні простори дозволяють перебувати у закладах довгий час, читати, грати, стати учасником 

культурних бібліотечних імпрез. 

У цей важкий час, сповнений невизначеності та стресів, читачам необхідно повідомляти 

надійну інформацію і допомагати орієнтуватися у величезному потоці суперечливих відомостей 

та ідей. 

Бібліотека в реаліях війни 

В умовах воєнного стану змінилося життя бібліотек. Вони стали активними учасниками 

громадського та культурного фронту своїх громад, ведуть інформаційний супротив, працюють, 

щоб допомагати ЗСУ, волонтерам, біженцям, містянам, чиї рідні мобілізовані. 

З перших днів відкриття бібліотек під час воєнного стану активно долучилися до 

благодійних заходів на підтримку жителів нашої громади. 

Працівники бібліотек на початку квітня долучилися до благодійних міжнародних 

волонтерських ініціатив (Caritas Zamość) по проведенню заходів для емоційно-психологічної 

підтримки майбутніх мам, родин з маленькими дітьми, батьки, яких захищають нашу країну.  

У тісній співпраці з Волонтерським центром «Перший спалах» для ВПО бібліотеки 

активно долучилися до збору допомоги для ЗСУ, які захищають нашу землю від ворога.  
Спільно з Гуманітарним підрозділом ДФТГ № 19 організували благодійну акцію по 

збору речей першої необхідності для передачі на деокуповані території Чернігівської області. 

З нагоди Міжнародного дня друзів бібліотекарі відвідали Волонтерський центр 

«Перший Спалах» для того, щоб дітлахи хоч на мить пройнялись атмосферою свята і відволіклись 

від жахів війни, для них провели цікаву, розважально-пізнавальну програму з призами. 
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Активно бібліотеки долучили всю громаду до збору книжок українською мовою, як 

результат відправили посилки з дитячою літературою до Литви, Польщі, Португалії, Кіпр.  

У цей нелегкий час наші бібліотечні працівники долучилися до волонтерської діяльності 

на Польовій кухні «Б-50» та плетіння сіток! 

З перших днів війни бібліотека №1 не була осторонь за кордоном під час війни. На честь 

Дня народження Мангоржети Хмелєвської, сестри, яка обізнана в багатьох країнах Світу і надала 

притулок українським біженцям у Польщі, проведено родинне свято. Під час заходу ми дізнались, 

що коріння її роду бере початок саме в Україні. Також бібліотека взяла на себе функцію 

психологічної релаксації дітей. У Польщі важко з українською літературою, тому знайшли зусилля 

разом із біженцями і провели для дітей презентацію книги Ю. Ілюха «Космокоти. Марсіанські 

хроніки Мурка Мняуска». Після заходу настрій дітей поліпшився, було знято депресивний стан.   

Бібліотека № 115 для дітей організувала цикл занять з арт-терапії з дитячим психологом, 

керівником асоціації арт-терапевтів Оленою Луценко. Такі заняття допомагають дітям 

відволіктися від жахіть війни, які їм довелося пережити, психологічно адаптуватися до спокійного 

життя. В той же час батьки мали змогу поспілкуватися з медичним психологом та практикуючим 

психотерапевтом Ольгою Беленок. Працівники бібліотеки відвідали маленьких пацієнтів з 

Маріуполя та Рубіжного в Дитячій лікарні № 2. Розважали малечу майстер-класами, вікторинами, 

подарували книжечки та смаколики. 

Засвоїти важливі питання особистої безпеки дітям бібліотеки Ю. Гагаріна допомагали: 

воїни та сапери 112 Бригади територіальної оборони ЗСУ про «Захист під час війни»; 

представники видавничої групи «КенГуру» видавництва «Ранок» про навчальний посібник у 

вигляді коміксу, що допоможе дітям засвоїти важливі питання мінної безпеки.  

Консультація про «Безпечний Інтернет в реаліях війни» виявилася дуже актуальною в 

умовах інформаційної війни, адже важливо розвивати у дітей критичне мислення. 

Впоратися з емоційним навантаженням під час війни та знизити рівень стресу, дітям та 

їхнім батькам допомагали тренінги психолога: «Як зберегти свій душевний спокій», «Арт-

техніка «Пейзаж сили» та вправи для розслаблення м'язів», «Захисна мандала». Вправи для 

розслаблення та заспокоєння»…  

Публічні бібліотеки стали центрами громадської активності, об’єднавши зусилля громади, 

волонтерів і бізнесу проводять роботу на підтримку ЗСУ та ВПО. 

Бібліотека – твій простір відпочинку у великому місті 

Особливо під час війни відчувається потреба в читанні, яка відволікає та допомагає 

абстрагуватися від жахливої реальності.  

Працівники бібліотек влаштовують заходи з популяризації читання серед дітей. Під час 

ігротек діти складають пазли, слухають українські пісні, танцюють, грають в ігри, спілкуються. 

Цікаве дозвілля дарує хлопчикам та дівчаткам гарний настрій, приємні емоції та позитивно 

впливає на психо-емоційний стан. 

У межах проєкту «Читання без обмежень» активно функціонує гурток любителів 

дитячого читання «BBC» Book`sbridgeforchildren, в якому значна увага приділяється всебічному 

розвитку юних читачів та залученню їх до читання, спілкування, творчого самовираження. Для 

учасників гуртка відбулися арт-терапевтичні зустрічі з дитячим психологом, які допомагають 

дітям бути впевненими і почуватися у безпеці, бути у ресурсі! У той час коли малеча занурюється 

у цікавий книжковий та художній світ, їх мами плетуть обереги для захисників. 

Розважити, підтримати, заспокоїти самих вразливих читачів під час війни завдання 

бібліотек саме наразі.  

У Міжнародний день захисту дітей Мобільна бібліотека на Центральній спортивній арені 

нашого району підготувала інформаційно-розважальний майданчик для маленьких деснянців, щоб 

підтримати усіх у цей складний час. На дітей чекали патріотичний майстер-клас, вабила яскрава 

книжкова локація де відбувся сторітайм «Читай, я буду слухати» та ігровий майданчик з 

настільними іграми.  

У рамках проєкту відбулися онлайн зустрічі з  українськими письменниками та поетами: 

Павлом Браницьким, Вікторією Шаблівською, Ольгою Саліпою, Ольгою Подольською 
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«Мій голос проти війни», «Подих літа», Тетяною Стус, Максом Кідруком,  Наталією 

Гузеєвою, Анастасією Лавренішиною, Катериною Тихозорою, Аліною Штефан та іншими. 

ЦРБ ім. П. Загребельного запустила нову рубрику #Містами_України. 

Знаходимо та читаємо з книг описи українських міст у різні часи свого існування. Кожне 

місто має свою унікальну історію, неповторну культуру та архітектуру, а ще власні «місцеві» 

родзинки. 

Також бібліотеками для дітей було проведено : літературну ігротеку «Дитинство – казка, 

мов чарівна мить» маленькі учасники заходу могли знову поринути у світ казок, згадати радісні 

моменти мирного життя, літню галявину «Миру всім дітям на світі!», майстер клас «Талісман 

щастя і миру», майданчик реабілітації «Я хочу миру, щастя і світання» звучали пісні про дітей 

і Україну, читали улюблені вірші, малювали листівки з побажаннями миру.  

Заходи від Українського інституту книги, спрямовані на популяризацію нових 

надходжень.  

За Програмою поповнення фондів ЦРБ ім. П. А. Загребельного та бібліотека №115 для 

дітей отримали книги від Українського інституту книги. Тож, бібліотекарі знайомили читачів з 

новими надходженнями: літературні мандри з книгам Джеймс Бовен «Світ очима кота Боба», 

віртуальний огляд «Наша мова – калинова», серія книг Ларрі Гонік «Всесвітня історія», книга 

авторів Надійки Гербіш та Ярослава Грицака «Велика різдвяна книжка», голосні читання 

«Чарівні слова» З. Мензатюк; «Гість на Різдво» А. Амргейн, онлайн цикл «Видатні українці. 

Марія Примаченко» автора М. Рубан, book круїз від Стіва Стівенсона «Агата Містері» тощо. 

Бібліотеками ЦБС проведено 386 заходів, у т. ч.: у межах бібліотеки – 204, за межами – 

182, всього відвідувань заходів 9939:  
 тренінги 11 

 квести 2 

 творчі зустрічі 12 

 патріотичні години 25 

 літературні вечори 14 

 мистецькі уроки 5 

 прямі етери 84 

 голосні читання – 28 

 майстер класи 35 

 віртуальні виставки 45 

 відеоогляди 69 

 флешмоби та благодійні акції 33 та ін.  

Також, віртуальні відвідувачі отримують правову консультацію від юристів, психологічну 

пораду і допомогу; подорожують країною та світом, опановують мистецькі техніки, онлайн-

зустрічі з українськими письменниками та поетами тощо. 

Кількість відвідувачів та вихованців складає 210 осіб, в основному це мешканці ммз 

Троєщина; дозвіллєвих об’єктів – 13. Впродовж звітного періоду проведено 89 культурно-масових 

заходів. 

 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА. ПОЧАТКОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МИСТЕЦЬКІ 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ (ШКОЛИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ) ТА ЦЕНТРИ 

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

У Деснянському районі мережа початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів включає: 

- Київську дитячу школу мистецтв № 3; 

- Дитячу музичну школу № 24; 

- Школу мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича. 

Педагогічний колектив Київської дитячої школи мистецтв № 3 проводив виховну, 

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

до умов воєнного стану річного плану роботи. 
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Упродовж ІІ семестру навчального року працювали всі відділення школи: музичний 

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

театральний, хореографічний, художній.  

За звітний період 2022 року отримали міжнародні нагороди: 

 Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької творчості TOTAFEST 22.02.2022р. 

(ансамбль скрипалів «Квінта», скрипка – лауреат І ступеня, викл. Пушкарьова О.О., конц. Бойко 

І.В.); 

 Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької творчості TOTAFEST 22.02.2022р. 

(інструментальне тріо: Іванова Анастасія (скрипка), Терьохіна Ксенія (флейта), Єріна Анна 

(бандура) – лауреат І ступеня, викл. Пушкарьова О.О. (скрипка), викл. Савицька О.І. (флейта), 

викл. Повзун Г.В. (бандура); 

 Х Міжнародний благодійний двотуровий учнівський та студентський конкурс 

музичного мистецтва «Київський калорит»,03-05 червня 2022р., (номінація народні інструменти, 

бандура, Єріна Анна – лауреат ІІ ступеня, викл. Повзун Г.В.); 

 V Міжнародний двотуровий багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв 
«Мистецтво не підвладне часу» 18.06.2022 – Вокальне мистецтво (Фольклорний театр української 

пісні «Колос» , жартівлива,   ансамбль – результати очікуються, викл. Петренко Г.Г., викл. Жукова 

Т.М., конц. Мілевський К.М.); 

 Дистанційний Міжнародний Благодійний Українсько-Польський чемпіонат мистецт 

«Art Festival Dreams & Emotions» з 0 6.06 до 26.06.2022 р. Дистанційно (онлайн)Україна – Польща   

( Фольклорний театр української пісні «Колос» патріотична, ансамбль – результати очікуються, 

викл. Петренко Г.Г., викл. Жукова Т.М., конц. Мілевський К.М.); 

 І Міжнародний конкурс талантів “Copilarie Fericita”. Moldova, 08-10.06.2022р. 

(Коpженко Іліан, аккордеон/баян - лауреат 1 премії, викл. Волохова Т.І.); 

 Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької творчості TOTAFEST 22.02.2022р.  

(дует: Курочкін Семен - сопілка, Курочкін Єфім -  фортепіано - диплом І ступеня, викл. 

Дорошкевич Н.В.; викл. Савицька О.І.); 

 Всесвітній творчий марафон«УКРАЇНА МОЯ РОДИНА» за підтримки Національної 

Спілки музичних діячів Польщі Організатор: ГО «Світ Мрій» та Благодійний фонд «Допоможемо» 

20.04.2022 (дует: Курочкін Семен - сопілка, Курочкін Єфім -  фортепіано - диплом Переможців, 

викл. Дорошкевич Н.В.; викл. Савицька О.І.); 

 Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької творчості TOTAFEST 22.02.2022р. 

(дует: Варенюк Д. ф-но, Швитай Віра флейта – диплом І ступеня, викл. Савицька О.І.); 

 Всесвітній творчий марафон «УКРАЇНА МОЯ РОДИНА», за підтримки 

Національної Спілки музичних діячів Польщі, організатор: ГО «Світ Мрій» та Благодійний фонд 

«Допоможемо», 20.04.2022р. (дует: Варенюк Д. ф-но, Швитай Віра флейта – диплом Переможця, 

викл. Савицька О.І.);  

 І Міжнародний двотуровий фестиваль –конкурс "Заради миру і добра", 2022р. ( 

Дубенцова Анастасія, театральне відділення, художнє читання – І місце, викл.Рибкіна Л.А.); 

 Міжнародний конкурс коміксів «Београд», 2022р., (Садиков Рафаїл, художнє 

відділення – ІІ місце, викл. Ялинчук О.В.) 

 

  Всеукраїнські конкурси та фестивалі, нагороди: 

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль талантів «Все буде Україна!», 17-

20.03.2022р. (Павлова Тетяна, домра – Диплом Переможця, викл. Камінська Т.О., конц.Бойко І.В.); 

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль талантів «Все буде Україна!», 17-

20.03.2022р. (Бистрякова Марія, домра – Диплом Переможця, викл. Камінська Т.О., конц.Бойко 

І.В.); 
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 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль талантів «Все буде Україна!», 17-

20.03.2022р. (Орловська Мадінахон, домра – Диплом Переможця, викл. Камінська Т.О., 

конц.Бойко І.В.); 

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль талантів «Все буде Україна!», 17-

20.03.2022р. (Ансамбль домристів «Провесінь», домра – Диплом Переможця, викл. Камінська 

Т.О., конц.Бойко І.В.); 

 Всеукраїнський патріотичний багатожанровий конкурс мистецтв «Українська 

весна»,, 2022р. (музичне відділення, номінація авторська музика, Курочкін Єфім – 1 місце, викл. 

Нестерова Н.М.); 

 Всеукраїнський патріотичний багатожанровий конкурс мистецтв «Українська 

весна», 2022р. (музичне відділення, номінація фортепіано, Балазюк Софія – ІІ місце, викл. 

Нестерова Н.М.); 

 Всеукраїнський патріотичний багатожанровий конкурс мистецтв «Українська 

весна», 2022р. (музичне відділення, номінація інструментальний жанр, Лисюк-Мелісанде 

Ярослава – ІІ місце, викл. Маркіна О.В.); 

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль талантів «Все буде Україна!», 17-

20.03.2022р. (інструментальне тріо: Іванова Анастасія (скрипка), Терьохіна Ксенія (флейта), Єріна 

Анна (бандура) – лауреат І ступеня, викл. Пушкарьова О.О. (скрипка), викл. Савицька О.І. 

(флейта), викл. Повзун Г.В. (бандура); 

 Всеукраїнський двотуровий конкурс мистецтв «Новорічне диво», 2022р., 

(фольклорний театр української пісні «Колос» - І місце, викл. Петренко Г.Г., викл. Жукова Т.М., 

конц. Мілевський К.М.); 

 Двотуровий всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «таланти 

твої, україно дистанційно 25-26.06.22 (фольклорний театр української пісні «Колос», Слива 

Тетяна, народний спів – результати очікуються, викл. Петренко Г.Г., викл. Жукова Т.М., конц. 

Мілевський К.М.); 

 ІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Music Universe» (Одеса, Україна) 

22-24 червня 2022 (фольклорний театр української пісні «Колос», дует Козленко Міла та Ковтун 

Олександра, народний спів – результати очікуються, викл. Петренко Г.Г., викл. Жукова Т.М., конц. 

Мілевський К.М.); 

 Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «З Україною в серці»,15 – 30 червня 

2022 р. (фольклорний театр української пісні «Колос», Бондаренко Анна, народний спів – 

результати очікуються, викл. Петренко Г.Г., викл. Жукова Т.М., конц. Мілевський К.М.); 

 І Відкритий мультижанровий  конкурс талантів Срібний Водограй – 2022, 16-17 

червня (Фольклорний театр української пісні «Колос», патріотичний ансамбль – результати 

очікуються, викл. Петренко Г.Г., викл. Жукова Т.М., конц. Мілевський К.М.); 

 ІІІ Всеукраїнський відкритий конкурс виконавців-інструменталістів «Обдаровані», 

29 січня 2022р. (Дзюблік Андріян, номінація - баян/акордеон – дипломант, викл. Волохова Т.І.);  

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль талантів «Все буде Україна» 

Організатори групи «КЕЛСІ ГРУП» м. Одеса, 17 – 20. 03.2022р. (дует: Курочкін Семен - сопілка, 

Курочкін Єфім -  фортепіано - диплом Переможця, викл. Дорошкевич Н.В.; викл. Савицька О.І.); 

 II Всеукраїнський  багатожанровий двотуровий конкурс  мистецтв «Україна єдина», 

14.06.2022р. (дует: Курочкін Семен - сопілка, Курочкін Єфім -  фортепіано – лауреати І премії, 

викл. Дорошкевич Н.В.; викл. Савицька О.І., конц. Шестопалова В.О.); 

 V Всеукраїнському конкурсі професійних виконавців-інструменталістів   

«ОБДАРОВАНІ», 09.06-01.06.2022р. (Курочкін Єфім -  фортепіано - диплом за участь, викл. 

Дорошкевич Н.В.); 
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 III Всеукраїнський фестиваль – конкурс творчості «Soul of VOICE», 09.-12.06.2022р. 

(дует: Курочкін Семен - сопілка, Курочкін Єфім -  фортепіано – лауреати І премії, викл. 

Дорошкевич Н.В.; викл. Савицька О.І.); 

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль талантів «Все буде Україна» 

Організатори групи «КЕЛСІ ГРУП» м. Одеса, 17 – 20. 03.2022р. (дует: Варенюк Д. ф-но, Швитай 

Віра флейта – диплом Переможця, викл. Савицька О.І.); 

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль талантів «Все буде Україна» 

Організатори групи «КЕЛСІ ГРУП» м. Одеса, 17 – 20. 03.2022р. (Швитай Віра, флейта – диплом 

Переможця, викл. Савицька О.І.); 

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль талантів «Все буде Україна» 

Організатори групи «КЕЛСІ ГРУП» м. Одеса, 17 – 20. 03.2022р. (Терьохіна Ксенія, флейта – 

диплом Переможця, викл. Савицька О.І.); 

 Всеукраїнський мистецький проект "ВІЛЬНІ ДУХОМ!!!", громадська організація 

«Первоцвіт» в рамках творчого проекту «Назустріч Мрії», 05.05- 01.06.2022 (Курочкін Семен,  

сопілка – участь, викл. Савицька О.І.); 

 II Всеукраїнський  багатожанровий двотуровий конкурс  мистецтв «Україна єдина», 

14.06.2022р.  (дует: Варенюк Д. ф-но, Швитай Віра флейта – лауреат І премії, викл. Савицька О.І.); 

 III Всеукраїнський фестиваль – конкурс творчості «Soul of VOICE», 09.-12.06.2022р. 

(інструментальне тріо: Іванова А. скрипка, Терьохіна К. флейта, Єріна А. бандура– лауреати І 

премії, викл. Пушкарьова О.О.; викл. Савицька О.І.); 

 Всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю "Кубок Асгарда", 

05.02.2022р. (дует: Прудковських Олександр - Жирко Варвара - ІІІ місце, викл. Орьол П.М., Орьол 

О.М.); 

 Всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю "Кубок Асгарда", 

05.02.2022р. (дует: Туркевич Іван, Смоляренко Оксана - І місце, викл. Орьол П.М., Орьол О.М.); 

 Всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю "Кубок Асгарда", 

05.02.2022р. (Гресько Крістіна - І місце, викл. Орьол П.М., Орьол О.М.); 

 Всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю "Вальс для Валентина", 

13.02.2022р. ( дует: Прудковських Олександр,  Жирко Варвара -  ІІІ місце, викл. Орьол П.М., Орьол 

О.М.); 

 Всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю "Вальс для Валентина", 

13.02.2022р. ( дует: Лисянський Тимофій ,  Барвінська Діана – І місце, викл. Орьол П.М., Орьол 

О.М.); 

 Всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю "Вальс для Валентина", 

13.02.2022р. ( Міранчук Дарина – V місце, викл. Орьол П.М., Орьол О.М.); 

 Всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю "Вальс для Валентина", 

13.02.2022р. ( Янкова Марія – І та ІІІ місце, викл. Орьол П.М., Орьол О.М.); 

 Всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю "Вальс для Валентина", 

13.02.2022р. ( Савченко Олександра – диплом за участь, викл. Орьол П.М., Орьол О.М.). 

 

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: 

 19.02.2022 р. Міжнародний конкурс-фестиваль «Створюй своє майбутнє зараз» в 

рамках проєкту ART-STAR FEST, номінація естрадний вокал - Таїсія Яременко - ГРАН-ПРІ, 

Микола Парадовський,  Мілана Мудревська - 1 місце, Поліна Ільчук - 2 місце, викладач - Алла 

Кіщенко. 
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 27-30.03.2022 Міжнародний різножанровий дистанційний патріотичний конкурс-

фестиваль мистецтв «Ukraine for peace»: І премія – дует баяністів у складі: Рабенка Макара та 

Колесникова Тимура, викладач Назімова О.М. 

 19.05.2022 р. ХХХІХ Міжнародний багатожанровий двотуровий дистанційний 

фестиваль-конкурс мистецтв «Зіркова Україна»: Гран-Прі – Збанко Ніка (фортепіано), викл. 

Новицька З.С. 

 28.05.2022 р. ХL Міжнародний багатожанровий двотуровий дистанційний 

фестиваль-конкурс мистецтв «Скарби нації»: Лауреат І премії – Мельничук Мирослава 

(фортепіано), викл. Новицька З.С., Кириленко Елеонора (фортепіано), викл. Лаптєва Н.М. 

Всеукраїнських конкурсів: 

 13-15.01.2022 р. ІІ Всеукраїнський новорічний фестиваль – хореографічний 

ансамбль (15 учнів), викладач Бершедова Ю.С. 

 Лютий 2022р. – Всеукраїнський конкурс профільного музичного мистецтва 

«Чарівний камертон» - Бурлака Марія, Кулішко Соломія- 1 премія, Бантюк Орися – 2 премія, Заєць 

Надія – 3 премія – викл. Спіжова О. О. (академічний вокал), конц. Дорожинська О.С.   

 09-16.04.2022 2-й Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Великодні передзвони»: І 

премія – дует баяністів у складі: Рабенка Макара та Колесникова Тимура, викл. Назімова О.М. 

 Всеукраїнський дистанційний конкурс «Таланти України»: ІІ місце – струнний 

ансамбль «Чарівна скрипка», кер. Квятковська Т.Б.,  конц. Павленко М.М. 

 Всеукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс «Українські барви»: 1 місце – 

струнний ансамбль «Чарівні скрипки», кер. Квятковська Т.Б., конц. Павленко М.М. 

Школа мистецтв ім. М.Д. Леонтовича здійснює свою роботу у таких напрямках: 

навчально-виховна робота; науково-методична робота; культурно-просвітницька робота; 

концертна діяльність.  

У Школі мистецтв, як у багатопрофільному мистецькому навчальному закладі, 

функціонують відділення: музичне ((фортепіанний відділ; відділ струнно-смичкових 

інструментів (скрипка, віолончель); хоровий відділ; відділ сольного співу (академічний вокал, 

естрадний вокал, народний вокал); відділ народних інструментів; відділ духових та ударних 

інструментів; відділ музично-теоретичних дисциплін); художнє; хореографічне; театральне. 

Протягом всього півріччя, незважаючи на складну ситуацію в Україні, учні брали участь 

у міських, районних заходах, марафонах, виставках, концертах (як дистанційно, так і офлайн). 

Так, у 8 Міжнародних фестивалях та конкурсах переможцями стали 13 учнів різних 

відділень школи мистецтв та 2 колективи, у 9 Всеукраїнських — перемогу отримали 18 

вихованців та 3 колективи. 

Грудень - лютий 2022 - Всеукраїнський мистецький фестиваль-конкурс “Україна - країна 

здійснення Мрій”, художнє відділення, Юрцун Ольвія, Грегуль Мар’яна, Удовиченко Мар’яна, 

Фурс Валерія - 1 місце, Карпенюк Настя – І місце, Клочко Макар –ІІ місце, Чухманенко 

Маргарита – ІІ місце, Шкляр Вікторія – ІІІ місце, Бурзак Софія – ІІІ місце, Піщана Даша, 

Кухарчук Софія, Чижикова Вероніка – ІІІ місце, викладач Сердюк Н.М.; 

січень 2022 - ІІ Міжнародний фестиваль - конкурс  “ArtFestUA”, номінація “Фортепіано”, 

категорія “Професіонал”, В, Дюндіна Іванна — Диплом Лауреата І ступеня, викладач Уданович 

Т.К., номінація “Духові та ударні інструменти, категорія “Професіонал”,В,  Дюндін Павло — 

Диплом Лауреата  ІІ ступеня, викладач Бірюкова  О.А.; 

січень 2022 - Участь у Регіональному конкурсі-фестивалі “Програмна музика”, ІІ тур, 

учні фортепіанного відділення, викладачі  Уданович Т.К., Іскрицька І.Е., Калашнікова В.Г.; 

15.01.2022 - Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв і талантів “Дитинства казка”, ІІ 

тур, інструментальний жанр, ІІІ вікова категорія , квінтет “Музичні візерунки”: Багінський 

Олександр, Хміль Гліб, Шапран Артем, Якубенко Олександр — Міні ГРАН-ПРІ, керівник 

Волохова Т.І.; 
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18.01 - 22.02.2022 - Міжнародний конкурс мистецтв “WINTER STORY 2022 — 

ROMANIA”, BUCURESTI, І тур, фортепіано, Дюндіна Іванна - Лауреат І премії, викладач 

Уданович Т.К.; театральне відділення - сценічна мова, Лапіна Маргарита - Лауреат І премії, 

викладачі Блаженко Г.О., Таценко Т.В.; академічний вокал, Савчук Назар -  Лауреат ІІ премії, 

Марінченко Софія - Лауреат ІІ премії, Головата Поліна - Лауреат ІІ премії, викладач Ілларіонова 

Я.С.; 

21.01.-24.01.2022 - Всеукраїнський двотуровий фольклорний фестиваль - конкурс 

“ЗИМОВА ЛЕГЕНДА”, м.Харків, образотворче мистецтво, ІV вікова категорія - 12-14 років, 

Стахурська Катерина — Диплом 2 місце, викладач Присяжна Ж.Г.; академічний вокал , Головата  

Поліна — Диплом  І місце, Савчук Назар — Диплом І місце; 

25.01.2022 Двотуровий  україно-хорватський багатожанровий дистанційний фестиваль-

конкурс мистецтв STARS OF CROATIA, м. Загреб, номінація інструментальний, фортепіано, ІІІ 

категорія Дюндіна Іванна — Диплом ГРАН-ПРІ, викладач Уданович Т.К.; номінація 

інструментальний, духові, категорія ІІ , Дюндін Павло — Диплом  Лауреат ІІІ премії, викладач 

Бірюкова О.А.; номінація  авторська  творчість, авторська лялька, категорія ІІІ, Чухманенко 

Маргарита — Диплом Лауреат  І премії, викладач Сердюк Н.М.; 

29.01.2022 - ІІІ Всеукраїнський відкритий конкурс виконавців-інструменталістів 

“Обдаровані”, номінація — баян/акордеон, середня категорія, Хміль Гліб - Диплом Лауреат 3 

премії, викладач Волохова Т.І.; 

04.02 -12.02.2022 - ІІ Всеукраїнський вокальний конкурс “Світ дитинства”, 2-туровий, І 

академ., 7-9 років, хор “Промінці” 1-2 кл. -  ІІ місце, хормейстер Малецька-Колісник Ю.М., 

концертмейстер  Смекаленкова О.І.; 

Малецька-Колісник Ю. М., VII академ., дорослі - І місце; 

16.02.2022 - Регіональний конкурс-фестиваль “Програмна музика”, ІІ тур, учні 

фортепіанного відділу Дюндіна Іванна, Лопуга Марія, викл.Уданович Т.К.; Грисевич Анастасія, 

викл. Іскрицька І.Е,; Олійник Давид, викл. Калашнікова В.Г.; 

28.02.2022 - ІІ Міжнародний двотуровий фестиваль мистецтв "Лютий Фест"( Харків, 28 

лютого 2022 року),  ІІІ вікова категорія, образотворче мистецтво, натюрморт,  учениця 

художнього відділення Трайдакало Лідія- Диплом  ІІ місце,  викладач Присяжна Ж. Г.; 

Лютий 2022 - Всеукраїнський конкурс піаністів “Forte Piano”, ІІ тур,  номінація - 

класична програма, ІІІ вікова категорія, учениця фортепіанного відділу Дюндіна Іванна — ГРАН-

ПРІ, викладач Уданович Т.К; 

20.04.2022 - Міжнародний двотуровий багатожанровий фестиваль-конкурс "Сяйво 

Хортиці" ІІ тур, номінація вокал-хор, X категорія,  хор "Промінці" - Диплом Лауреат І ступеня, 

хор-мейстер Малецька-Колісник Ю.М., концертмейстер Смекаленкова О.І.; номінація “народні 

майстри - живопис”, ХІ категорія, учениця художнього відділення Малецька Зоряна — Диплом 

Лауреат ІІ ступеня, викладач Прима І.В.; 

квітень 2022 - Міжнародний фестиваль-конкурс “Біла ластівка”, театральне відділення, 

Лапіна Маргарита — переможець І туру, викладачі Блаженко Г.О., Таценко Т.В.; 

травень 2022 - VІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс “Простір майбутнього”, Київ,  

фортепіано, Дюндіна Іванна - Диплом Лауреат І ступеня, Лопуга Марія - Диплом Лауреат І 

ступеня, викладач Уданович Т.К.; 

26.05-29.05.2022 - Всеукраїнський патріотичний марафон “Разом переможемо”, 

Зразковий хореографічний ансамбль “Веснянка” - Лауреат І премії, керівник Жиган О.І.; 

травень 2022 - ІХ Всеукраїнський конкурс образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва " Етюдний вернісаж", 2 туровий (м. Ужгород 2022), художнє відділення, Павленко 

Оксана - лауреат І премії, викладач Зоценко Л.А.; 

27.05-29.05.2022 ІІ Всеукраїнський багатожанровий двотуровий конкурс мистецтв 

"УКРАЇНА ЄДИНА”, Online, м. Київ, Павленко Оксана -  лауреат І премії, викладач Зоценко Л.А.; 

30.05-04.06.2022 - Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс "Україна-

Угорщина - STARS OF SPRING 2022" (м. Будапешт), учениця художнього відділення Павленко 

Оксана - лауреат ІІ ПРЕМІЇ, викладач Зоценко Л.А.;  
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09.06.-12.06.2022 - ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс творчості  “SOUL OFF 

VOICE”, відділ народних інструментів Хміль Гліб - Лауреат  

І премії, Фастовець Дмитро - Лауреат  І премії, Мишко Олександр - Лауреат  І премії, 

викладач Волохова Т.І.; 

червень 2022 - роботи учнів художнього відділення школи прикрасили перший номер 

медичного журналу " MEDplus". Номер присвячений Дню медичного працівника, а основою 

випуску стали дитячі малюнки на тему: «Українські медики рятують життя»,  Побєдаш Діана, 

Стахурська Катерина (викладач Присяжна Ж. Г.) та Клочко Макар, Юрцун Ольвія (викладач 

Сердюк Н.М.). 

 

РОБОТА ЦЕНТРІВ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

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

змістовного дозвілля в районі діють позашкільні навчально-виховні клубні заклади Освітньо-

культурний центр «Дивосвіт» та Центр естетичного виховання «Гармонія». 
До Освітньо-культурного центру «Дивосвіт» входять 6 структурних підрозділів, які 

розташовані в пристосованих приміщеннях блоків ЖЕКів. 

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

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

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

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

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

та «Молоді серця»).  

Провели онлайн виставки: «Місто Сніговиків», виставку гризайль-техніки: «Птахи та 

тварини», «Війна очима дітей», «Весна іде, і пташечка на крилах надію, мрію, МИР несе!», 

«Відповідь на російську пропаганду про створення біологічної зброї». 

Здобутки: ІІ премія з образотворчого мистецтва - Рабенко Мирослава, Гран-прі у 

Міжнародному конкурсі-фестивалі мистецтв «Підкори сцену», ІІІ місце у відкритій виставці-

конкурсі дитячої творчості «Space Dreams-2022» у номінації: Крок до зірок. Коваль Роман, 

Шинкаренко Дарія, ІІІ місце у Міжнародному різножанровому дистанційному патріотичному 

конкурсі-фестивалі мистецтв «Ukraine for peace».  

Центр естетичного виховання «Гармонія» є позашкільним навчальним закладом, 

головною метою якого є створення умов для забезпечення реалізації права громадян на здобуття 

позашкільної освіти, формування вмінь і навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості 

у творчій самореалізації, розвитку творчих та інтелектуальних здібностей дітей і молоді, 

задоволення їхніх інтересів, освітніх потреб, духовних запитів, сприяння національно-

патріотичному вихованню, підготовки до активної громадської та професійної діяльності, 

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». В майстернях були сформовані 23 групи  за 

рівнями навчання: початковий – 16 груп, основний – 6 груп, вищий – 1 група. 

Гуртківці центрів естетичного виховання постійно беруть участь у всеукраїнських, 

міських, районних культурно-масових заходах (концертах та фестивалях, змаганнях, конкурсах, 

виставках). 

Найбільш маштабні заходи, проведені у І півріччі 2022 р. 

  новорічно-різдвяні програми «Новий рік на поріг» в Галереї мистецтв Деснянського 

району; новорічно-різдвяні виставки творчих робіт вихованців зразкових майстерень «Розпис по 
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склу», «Креативне рукоділля», «Живопис.Малюнок.Скульптура» на базі Галереї мистецтв 

Деснянського району, у бібліотеці № 115 для дітей; 

  «Сімейний вікенд із бібліотекою» на базі Національної бібліотеки України для 

дітей; 

 створення культурно-освітньої платформи «Гармонія+» в західному регіоні України 

для дітей (тимчасово переміщених осіб), постраждалих внаслідок військових дій. Діти з Полтави, 

Луганщини, Донеччини, Харкова, Одеси та інш. міст України об’єднали наші цікаві заняття та 

майстер-класи; 

 організація роботи майстерні «Марс-тан-дем», Прага (Чехія); 

 участь у міжнародних виставках «Живопис-Скульптура», Марсель (Франція); 

 майстер-класи офлайн для дітей різних категорій м. Києва; 

 організація благодійної діяльності направленої на допомогу постраждалим 

внаслідок російської агресії; 

 розробка та створення інтернет-проєктів (майданчиків): «Розмовляємо 

українською»; «Територія дитинства»; «Добрий ранок, ми з України!» 

 

ГАЛУЗЬ «МОЛОДЬ ТА СПОРТ» 

Діяльність Управління у справах молоді та спорту Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації (далі – Управління) спрямована на реалізацію державної молодіжної 

політики, а також політики з популяризації та розвитку фізичної культури та спорту, яка 

здійснювалась відповідно до чинного законодавства України, затверджених планів роботи, 

доручень Київської міської державної адміністрації та Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Управлінню підпорядковані наступні установи: 

- Центр навчання плаванню Деснянського району;  

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

всіх» ( далі - ДЦФЗН «Спорт для всіх»). 

 

Стан освоєння видатків 

Через необхідність швидкого акумулювання коштів, спрямованих на посилення 

обороноздатності нашої країни, фінансування видатків, передбачених на здійснення робіт з 

капітальних ремонтів перенесено на грудень поточного року. 

Тис.грн. 

 
Орієнтовний термін 

виконання 
Вартість Загальна вартість 

Фiзична культура i спорт     23100 

Iншi заходи з розвитку фiзичної культури та спорту     23100 

Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного здоров'я 

населення "Спорт для всiх" та проведення фiзкультурно-масових 
заходiв серед населення регiону 

    23100 

       

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДIОНIВ ТА СПОРТИВНИХ 
МАЙДАНЧИКIВ (2 об’єкти) 

    21000 

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ     21000 

- капiтальний ремонт     21000 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА, ВУЛ. 

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 54А 

01.2022 

12.2022 
15000 15000 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДIОНУ ЗI СПОРТИВНОЮ 

IНФРАСТРУКТУРОЮ, ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО, 72-Б 

01.2022 

12.2022 
6000 6000 

Iншi заходи з розвитку фiзичної культури та спорту     23100 

Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного здоров'я 

населення "Спорт для всiх" та проведення фiзкультурно-масових 

заходiв серед населення регiону 

    23100 

       

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДIОНIВ ТА СПОРТИВНИХ 
МАЙДАНЧИКIВ (2 об’єкти) 

    21000 
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БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ     21000 

- капiтальний ремонт     21000 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА, ВУЛ. 

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 54А 

01.2022 

12.2022 
15000 15000 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДIОНУ ЗI СПОРТИВНОЮ 
IНФРАСТРУКТУРОЮ, ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО, 72-Б 

01.2022 
12.2022 

6000 6000 

        

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛIВ ТА 

ДОПОМIЖНИХ ПРИМIЩЕНЬ 
    2100 

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ     2100 

- капiтальний ремонт     2100 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ПО 

ПРОСТ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО 63/12 

01.2022 

12.2022 
2100 2100 

 

Розвиток спорту 

 

У І півріччі 2022 року Управлінням, спільно з Деснянським районним Центром фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх», що працював в умовах воєнного стану, проведено 71 

спортивно-змагальний захід. 

З початку  2022 року Управлінням присвоєно понад 80 спортивних розрядів ІІ та ІІІ 

категорії, що також пояснюється відсутністю змагань, на відміну аналогічного періоду у 2021 році 

 

 
 

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

всіх». 

До складу ДЦФЗН «Спорт для всіх» входять 20 спортивних клубів та 

багатофункціональний спортивний комплекс: 

1. «Атлетизм» (вул. Бальзака, 12, бодібілдінг, тренажерний зал) 

2. «Браво» (вул. Радунська, 18, спортивні танці, акробатика)   

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

4.  «Гонг» (вул. Бальзака, 40/20, бокс, кікбоксинг, боротьба) 

5. «Зміна» (пр. Маяковського, 93Є, хортинг) 

6. «Надія» (вул. С. Лифаря, ЗА, тайський бокс, тренажерний зал) 

7. «Прометей» (вул. Ніколаєва, 7, боротьба) 

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

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

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

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

12.  «Ніка» (вул. Закревського,9 , бокс, кікбоксинг) 

13.  «Центр східних видів єдиноборств» (вул. С. Лифаря, 20, самбо, таеквон-до)  

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

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

16. « Сталкер» (вул. Драйзера, 2-Б) – спортивний туризм; 
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17. «Аматор » (вул. С. Лифаря, 20) – спортивна рибна ловля; 

18. «Кінолог» (вул. Драйзера, 2-Б) – кінологічний клуб; 

19. «Переможець» (просп. В. Маяковського, 26А) – греко-римська боротьба; 

20. «Футбольний клуб «Лісовий» (просп. Лісовий, 23А) – футбол. 

 

Центр навчання плаванню Деснянського району м. Києва. 

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

адресою: вул. Закревського, 67-А, навчаються плаванню та тренуються діти віком від 3 до 14 років.  

Через військові дії відвідування Центру обмежене, кількість відвідувачів склало 1067 осіб. 

 

Молодіжна політика 

 

Впродовж звітного періоду по галузі «Молодіжна політика» у зв’язку з воєнним станом 

проведено загальнорайонний захід присвячений «Дню молоді та Дню Конституції України». 

Організовано та проведено святкову спортивно-розважальну програму. Також відзначено на 

міському святі з нагоди Дня молоді заохочувальними відзнаками Київського міського голови до 

Дня молоді 3 кандидатури від району. 

Також на виконання Указу Президента України «Про започаткування соціального проєкту 

«Активні парки – локації здорової України» з травня проводяться безкоштовні заняття з йоги та 

стретчінгу в парках «Деснянський», «Я люблю мій парк» та на Центральній спортивній арені 

Деснянського району. 

 

Оздоровлення пільгових категорій дітей 

Направлення на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій здійснюється 

Управлінням, відповідно до квоти виділених путівок Департаментом молоді та спорту 

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

Управлінням з початку року здійснювалось формування банку даних дітей Деснянського району 

м. Києва, які потребують оздоровлення та відпочинку, згідно заяв від батьків та законних 

представників на період літньої оздоровчої кампанії.  

У І півріччі відправлено на відпочинок та оздоровлення 64 дитини пільгової категорії до 

закладів відпочинку та оздоровлення. 

 

Перспективи реалізації молодіжної і спортивної політики на території  

Деснянського району м. Києва у 2022 році 

 

З метою популяризації спорту та здорового способу життя, а також підвищення 

культурного, духовного, патріотичного та креативного розвитку молоді району Управлінням 

заплановано збільшення кількості відвідувачів спортивних клубів комунальної форми власності, 

збільшення кількості проведених заходів та активізація неформальних форм роботи з молоддю. 

 
 

ГАЛУЗЬ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» 

 

На території Деснянського району функціонує 5 закладів охорони здоров’я нового типу – 

комунальні некомерційні підприємства -  4 Центри первинної медико-санітарної допомоги 

(ЦПМСД) та Консультативно-діагностичний центр (КДЦ).   

В структурі центрів первинної медико-санітарної допомоги 31 лікарська амбулаторія, з 

них 10 відокремлених. 
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Незважаючи на впровадження в Україні воєнного стану, заклади охорони здоров’я, 

віднесені до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

працюють у звичному режимі та здійснюють медичне обслуговування мешканців району та 

внутрішньо переміщених осіб в повному обсязі на амбулаторному етапі. 

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.  

Кількість підписаних та внесених до електронної медичної системи декларацій станом на 

01.08. 2022 – 290165, що становить 79,5 %. 

Продовжується реалізація Урядової  програми «Доступні ліки».  

Впроваджена та успішно працює 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 звітній період 2022 року лікарями 

медичних закладів Деснянського району  м. Києва виписано 29208 рецептів на відшкодування 

вартості лікарських засобів 13895 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 та успішно функціонує 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 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювання», в т. ч і хворим, що перенесли 

трансплантацію органів. 

Комунальні некомерційні підприємства – центри первинної медико-санітарної допомоги 

та Консультативно-діагностичний центр з початку широкомасштабного вторгнення російської 
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федерації на територію України отримують лікарські засоби та вироби медичного призначення з 

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), які роздають мешканцям району за медичними показами та рецептами 

лікарів. 

Продовжувалася реалізація глобальної ініціативи стратегії Fast-Trask Cities у м. Києві 

(90х90х90) з покращення надання медичних послуг у сфері ВІЛ /СНІДу.  Станом на 01.08.2022. 

протестовані за допомогою швидких тестів 1848 осіб, виявлено антитіла у 9 випадках. 

Функціонує 4 кабінети надання антиретровірусної допомоги за місцем проживання 

хворого. 

Впроваджено 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, електронна карта та електронний листок непрацездатності. 

 
 

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. 

 В КНП «Консультативно-діагностичний за кошти отримані із власних надходжень 

придбано обладнання на загальну суму 20721,00 тис. грн. 

ЕлектроннаЕлектронна медицинамедицина

 ВпровадженоВпроваджено електроннеелектронне направленнянаправлення

нана консультаціюконсультацію додо спеціалістівспеціалістів

 ВпровадженаВпроваджена електроннаелектронна медичнамедична

карткакартка пацієнтапацієнта

 ВпровадженоВпроваджено електроннийелектронний листоклисток

непрацездатностінепрацездатності
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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 11.03.2021 розпочалася та продовжується вакцинація проти COVID-19, яка проводиться 

відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцинації від гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженої наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 24.12.2020   № 3018. 

На сьогодні вакцинація у Деснянському районі міста Києва здійснюється в пунктах 

щеплення, які розташовані на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги та КНП 

«Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва. 

Окрім того актуальною на сьогоднішній день залишається вакцинація проти керованих 

інфекційних захворювань дорослого та дитячого населення, яка проводиться в усіх закладах 

охорони здоров’я району первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

У звітному періоді основна діяльність Управління соціального захисту населення 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації – (надалі Управління) здійснювалась  

в штатному режимі з дотриманням встановлених карантинних норм в обмеженому доступі 

громадян при наявності Covid - сертифікату про вакцинацію, застосовані online/ofline форми 

комунікації з населенням. 

З урахуванням поточного стану повномасштабної військової агресії російської федерації, 

основна діяльність Управління здійснюється в умовах правового режиму воєнного стану з 

дотриманням встановлених додаткових правил на час війни, задіяні всі наявні людські та технічні 

ресурси.  

Роботу Управління організовано належним чином, здійснюється щоденний прийом 

громадян, надаються адміністративні, державні та соціальні послуги,  що складають систему 

публічних послуг, організована щоденна робота гуманітарного штабу для внутрішньо переміщених 

осіб. В роботі задіяні модель комунікації з населенням actually/offline та online з використанням 

ОбладнанняОбладнання
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інтерфейсів та електронних засобів комунікації, працює «гаряча лінія» фіксованого телефонного 

зв’язку, надаються консультації в телефонному режимі та безпосередньо громадянам. 

За напрямами основної діяльності Управління  у першому півріччі 2022 року досягнуто 

таких результатів: 

 

Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 13.03.2022 № 269 «Про внесення 

змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи» 

працівники Управління здійснювали прийом внутрішньо переміщених осіб з регіонів, на території 

яких проводяться бойові дії та призначення допомоги на проживання згаданій категорії громадян 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332 «Деякі питання виплати 

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».  

У визначеному періоді в ДП ІОЦ єдиної Web - орієнтованої інформаційної технології 

формування сегменту «Облік ВПО» в  Деснянському районі м. Києва станом  на 23.06.2022 

обліковано 25365 осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 

бойових дій, /зокрема з 24 лютого 2022 року обліковано 10426 осіб відповідної категорії/ із 

загальної кількості:  19272 - сімей,  працездатних осіб - 13479, пенсіонерів - 4547,  742 -  осіб з 

інвалідністю,  4684 - діти. 

 

Робота гуманітарного штабу Деснянського району м. Києва 

 

З метою покриття першочергових потреб переміщених осіб, які перебувають на обліку в 

Деснянському районі міста Києва, в приміщенні Управління організована щоденна робота 

гуманітарного штабу, забезпечення якого здійснюють працівники Управління в комунікації з 

фахівцями Територіального центру соціального обслуговування Деснянського району міста Києва 

та Деснянського районного Центру соціальних служб. 

Внутрішньо переміщені особи мають можливість  пройти  відповідну реєстрацію та за 

потреби, отримати продукти харчування, засоби особистої гігієни, одяг, взуття, гарячі обіди, інше. 

Станом на 28.06.2022 гуманітарну  допомогу отримали 6642 особи визначеної категорії громадян. 

 

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 

 

перше півріччя    2022 

року 

перше 

півріччя    

2021 року  

перше півріччя      

2022 року 

перше 

півріччя    

2021 року  

8940 

Загальна кількість осіб, 

які отримували  всі види 

державної допомоги    

17791 

10672 

 

83,77% 1241 2733 

 

45,4 % 

 

Рівень виконання показника пояснюється реалізацією заходів державної політики 

соціального захисту та регулюється встановленим Порядком обчислення середньомісячного 
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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).  

Зменшення нарахувань видів державної допомоги пов'язані зі зміною місця проживання 

отримувачів такої допомоги у зв'язку із введенням воєнного стану в умовах повномасштабної 

військової агресії російської федерації. 

Також, в Управлінні здійснено облік 1158 особових справ  багатодітних сімей, які  мають 

право на отримання допомоги у розмірі 1700 гривень за рахунок коштів державного бюджету у 

вигляді субвенції до місцевих бюджетів/ надається одному з батьків дитини, що постійно 

проживають разом з дитиною. 

 

Забезпечення  технічними засобами реабілітації 

 

Відповідно до чинних нормативних актів забезпечення окремих категорій населення 

технічними та іншими засобами реабілітації або виплати компенсації їх вартості, у звітному 

періоді  прийнято 363 заяви  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.  

Станом на 28.06.2022 видано безкоштовно: 

- направлення до транспортної МСЕК Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - 3; 

- направлено заяв до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)  для влаштування  до  будинку - інтернату 

- 6; 

- листи - талони для проїзду в соціальному транспорті на   2019-2022 роки особам з 

інвалідністю внаслідок  війни - 19; 

- палиці/милиці - 35; 

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 29 двосторонніх договорів.   

 

Встановлення статусу 

Встановлено статус та видано відповідні посвідчення окремим категоріям  киян: 

- особи з інвалідністю внаслідок війни - 39 особам; 

- члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни -21 особі; 

- ветерана праці - 76 особа. 

 

Призначення державної соціальної допомоги громадянам, які не мають права на 

пенсію та особам з інвалідністю  

  У звітному періоді призначено державну соціальну допомогу 117 особам, які не мали 

права на пенсію та особам з інвалідністю, видано 229 довідок про перебування на обліку та розмір 

допомоги вказаним особам та  33 посвідчення 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 -  75 особам.   

 

Здійснення контролю за призначенням (перерахунку) пенсій, органами Пенсійного 

фонду України, згідно з чинним законодавством 

У звітному періоді перевірено 126 пенсійних справ, зокрема 48 пенсійні справи призначені 

вперше та 80 пенсійних справ, по яких прийняте рішення  про перерахунок пенсій.  

 



67 

 

 

Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 

 «пакунок малюка» 

Спеціалістами Управління у звітному періоді прийнято та опрацьовано 506 заяв, на 

отримання грошової компенсації вартості одноразової  натуральної  допомоги “пакунок малюка”. 

 

        Комплекс реєстраційних послуг для новонароджених Є-Малятко                                                           
Відповідно до заяв, які надійшли через електронні засоби комунікації, опрацьовано 189 

звернень/заяв щодо призначення допомоги при народженні дитини. 

 

Обстеження матеріально - побутових умов проживання громадян 
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, проведено обстеження матеріально - 

побутових умов проживання 132 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 310 рішень  щодо надання соціальних послуг. 

 

Надання матеріальної допомоги соціально вразливій категорії громадян 

 В розрізі виконання заходів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» 

на 2022 - 2024 роки»  з початку року надано матеріальну допомогу  1245 малозабезпеченим особам 

на суму 3 370 800 грн/середній розмір допомоги складав 2707,47 грн/особу.  
 

  

У звітному періоді прийнято/опрацьовано 146 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. 

1245 1623

3370,8 тис. грн
3126,4 тис. грн

2707 грн 1926 грн

малозабезпечені особи загальна сумма тис. грн середній розмір допомоги на особу, грн

перше півріччя 2022 року                              перше півріччя 2021 року 
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Станом на 28.06.2022 прийнято 7 заяв та сформовані відповідні рішення про призначення 

одноразової матеріальної допомоги  військовослужбовцям, звільненим з військової строкової 

служби. 

 

Забезпечення санаторно - курортного лікування пільгової категорії громадян 

Станом на 28.06.2022 видано безкоштовно 31 путівку  у  санаторно-курортні заклади, з 

них оздоровлено: ветеранів війни - 10 (осіб);  осіб з інвалідністю загального захворювання - 17 

(осіб) ; ветеранів праці - 4 (особи).  

В контексті механізму оплати послуг із санаторно-курортного лікування учасників 

антитерористичної операції, станом на 28.06.2022 розроблено та укладено 5 трьохсторонніх 

договорів з контрагентами стосовно  надання  таких послуг.    

 
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 30.06.2022  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;   

17

29
4

5
10

72

особи з інвалідністю загального 

захворювання

реабілітація дітей з інвалідністю 

(укладенно двосторонніх договорів)

ветерани праці

учасники антитерористичної операції 

(укладено трьохстонніх договорів)

ветерани війни

громадяни, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (укладено 

трьохсторонніх договорів)

пільгові категорії громадян
кількість путівок 
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31 особа, які отримали ушкодження різного ступеня тяжкості під час Революції Гідності;   

 4 особи - члени сімей Героїв Небесної Сотні. 

 

Забезпечення житлом осіб пільгових категорій: 

У звітному періоді сформовано потребу у наданні грошової компенсації на придбання 

житла у 2022 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 9 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 19 903 

650 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  51 190 875 грн;  

- 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 54 особам в порядку 

черговості постановки на квартирний облік на загальну суму 112 357 185 грн.  

 

Соціальний  захист  громадян,  які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи: 

В  Деснянському районі м. Києва перебувало на обліку 17846 осіб, постраждалих 

внаслідок аварії на ЧАЕС, які мають право користуватися  пільгами  та  компенсаціями, 

зокрема 2700 дітей: 

  Всього  постраждалих   

 
17846 

наслідків аварії на ЧАЕС  7323 

категорія 1                             2580 

категорія 2 3747 

категорія 3 996 

Потерпілі від Чорнобильської катастрофи  6461 

категорія 1 824 

категорія 2 4800 

категорія 3 531 

категорія 4  230 

серія Г 76 

Діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи 2700 

діти - інваліди 10 

діти - сироти  3 

діти - напівсироти  2 

Діти, які проживають (навчаються, працюють) на 

територіях радіоактивного забруднення 
10 

Учасники ліквідації інших ядерних аварій  40 

категорія 1 13 

категорія 2 16 

категорія 3 11 

Вдови, вдівці, опікуни дітей померлих громадян 1322 

Евакуйовані із зони відчуження у 1986 році 4465 
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Протягом звітного періоду здійснено прийом документів від 134 громадян, з метою 

встановлення статусу постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та видано 55 відповідних 

посвідчень. 

В контексті механізму оплати послуг із санаторно-курортного лікування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у звітному періоді розроблено та укладено 72 

трьохсторонніх договори з контрагентами стосовно  надання  таких послуг.  

компенсації та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок  

Чорнобильської катастрофи 

У звітному періоді в районі обліковано 10350 громадян визначеної пільгової категорії,  

призначено 751 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: 

перше півріччя 

2022 року 

Кількість 

домогосподарств, які 

отримують житлову 

субсидію 

Сума нарахованої житлової субсидії, 

грн 

січень 11 389 16 596 661 

лютий 11 243 16 324 859 

березень 11 238 16 117 805 

квітень 10 141 10 404 153 

травень 5 796 2 581 053 

червень 6 285 4 269 103 

Період: 

перше півріччя 

2021 року 

 

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 

 

У порівнянні до 2021 року загальна кількість домогосподарств та сума житлових субсидій 

у 2022 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: 

 - 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; 
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- 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: 

перше півріччя   2022 

року 

Кількість пільговиків, яким здійснено 

нарахування пільг 

Сума нарахування пільг, 

грн 

січень 17 712 22 744 226 

лютий 17 732 23 279 974 

березень 14 915 17 503 848 

квітень 14 926 12 104 013 

травень 15 151 7 309 008 

червень 15 118 7 332 900 

Період: 

перше півріччя             

2021 року 

Кількість пільговиків, яким здійснено 

нарахування пільг 

Сума нарахування пільг 

грн 

січень 19 010 23 307 060 

лютий 18 604 23 339 167 

березень 18 502 23 100 586 

квітень 18 462 16 791 533 

травень 18 384 10 277 704 

червень 18 764 10 379 842 

У порівнянні до відповідного періоду 2021 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 1 970 518 грн, профінансовано компенсацій на суму  1 310 657 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 30.06.2022 здійснено нарахування та профінансовано стипендій  на суму  

5 055 373 грн. 
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Функціонування картки «Картка киянина» 

З метою підвищення соціального захисту малозабезпечених верств населення міста Києва, 

впорядкування механізму надання пільг, їх обліку та адресності в 

районі  здійснюється ідентифікація, реєстрація та  облік окремих категорій громадян, які мають 

право на пільги, доплати, допомоги та компенсації, а також  організаційно - методичне 

забезпечення з питань запровадження та функціонування картки «Картка киянина». 

Персоніфікована електронна картка «Картка киянина» підтримує додатки, пов’язані з обліком і 

наданням адресної допомоги за рахунок бюджету м. Києва  соціально-незахищеним 

громадянам.                        

Видачу картки «Картка киянина» здійснює ПАТ «Державний ощадний банк України» без 

ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка. Станом на 01.07.2022   в системі 

«Картка киянина» зареєстровано 132830  картки, активовано - 110787 картки.  

              

Соціально-трудові  відносини 

З метою повернення мінімальній заробітній платі функції державної гарантії  в  оплаті  

праці людей з невисоким рівнем доходів,  відповідно  до Закону України «Про державний бюджет 

України на 2022 рік»  від 02.12.2021 № 1928-IХ, з 01.12.2021 розмір мінімальної заробітної плати 

з 01.01.2022 складає 6500 грн. 

З метою створення умов  для соціального захисту працівників у важкий період воєнних 

дій, спеціалістами Управління надається консультаційна підтримка працівникам та роботодавцям 

щодо особливостей оформлення трудових відносин, прав та їх гарантій.        

Станом на 01.07.2022 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. 

 

Сприяння збереженню існуючих робочих місць та розширенню сфери 

прикладання праці 

Спеціалістами Управління соціального захисту населення Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації в комунікації з  Деснянською районною філією Київського міського 

центру зайнятості сформовано пропозиції до Переліку видів громадських робіт на 2022 рік, що 

відповідають потребам територіальної громади міста Києва (Розпорядження Київської міської 

військової адміністрації від 03.06.2022 № 542).  

На проведення громадських робіт в бюджеті району на 2022 рік  заплановані  кошти  в 

сумі 55,037 тис. грн. 

 

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» - 207290 грн; 

- Громадська організація «Інвалідів - чорнобильців «Земляки» - 188200 грн; 
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- Громадська організація «Товариство ветеранів-інвалідів ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС» - 193200 грн; 

- Громадська організація «Застава» - 94400 грн; 

  - Організація ветеранів Деснянського району м. Києва - 321200 грн; 

- Деснянська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. Києві - 

300000 гривень. 

Асигнування на проведення державних та визначних дат на 2022 рік затверджено у сумі 

160 000 грн,  з яких використано 47 100 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 70 судових засіданнях за позовами громадян в 

адміністративних та цивільних справах про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити 

певні дії.  

 На опікунському обліку при Деснянській районній в місті Києві державній  адміністрації  

перебувало 411 осіб, з них 396  недієздатних осіб  та 15 осіб,  дієздатність яких обмежена судом, 

70 недієздатним особам призначено двох опікунів, 6 осіб здійснюють опіку над двома 

підопічними,  126 осіб перебуває на державному утриманні в інтернатних закладах. У 10 

недієздатних осіб відсутні опікуни, з них над 6 особами здійснює опіку інтернатний заклад. 

Проведено 3 засідання опікунської ради, на яких розглянуто 29 питань щодо встановлення 

опіки (піклування) та захисту прав недієздатних (обмежено дієздатних) осіб. За результатами 

розгляду підготовлено та направлено до суду подання (висновків) - 21 про доцільність 

призначення опікунів (піклувальників), 1 заява про зняття повноважень з опікуна у зв’язку з 

невиконанням обов’язків; підготовлено  4 проєкта розпоряджень Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації,  з них:  1 - про надання дозволу на відчуження майна, 1 - про 

надання дозволу на влаштування недієздатної особи до психоневрологічного інтернату,  2 - 

дозволи на приватизацію квартири.   Станом на 01.07.2022 в Деснянському районному суді м. 

Києва відкрито провадження у справах про визнання 49 осіб, мешканців  Деснянського району м. 

Києва, недієздатними, до участі в яких залучені представники сектору опіки та піклування,  1 

справа - в Святошинському районному суді м. Києва.  

Представники сектору опіки та піклування залучені до участі у 2 цивільних справах в 

якості третьої особи, та 2 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  
3 

у тому числі:  

- прийнято рішення про направлення на 

альтернативну (невійськову) службу 
1 

- відмовлено в направлені на альтернативну 

(невійськову)службу 
2 

у тому числі за причинами:  

- несвоєчасне подання заяви 2 
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Чисельність громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу за видами 

діяльності в Деснянському районі міста Києва,   у звітному періоді складає 4 особи. 

 

Забезпечення супроводу інтересів Управління в судах та інших органах під час 

розгляду правових питань і спорів 

Інтереси Управління представлено у 4 судових засіданнях про визнання дій 

протиправними та зобов’язання вчинити певні дії. Сформовано 2 відзиви на позовні заяви 

громадян, які надійшли до Управління, та направлено до судів різних інстанцій для подальшого 

розгляду. 

Розробка проєктів нормативно-правових актів 

Розроблено 6 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.  

Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району міста Києва 

(надалі  - Територіальний центр) протягом першого півріччя 2022 року виявлено 2114 осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг, а саме: 

громадяни похилого віку та особи з інвалідністю, батьки з інвалідністю, які виховують 

неповнолітніх дітей, діти з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені сім’ї та 

інші громадяни, які опинилися в складних життєвих обставинах, з них 1802 особи отримали 

307928 заходів соціальних послуг згідно з Державними стандартами та укладеними договорами. 

Відповідно до звітного періоду 2021 року виявлено осіб - 94,5%, надано заходів, які складають 

зміст соціальних послуг - 92,1%.  В умовах воєнного стану існує тенденція зменшення кількості 

отримувачів соціальних послуг та наданих соціальних послуг. 

Рівень показника співвідношення чисельності осіб, які перебували у складних життєвих 

обставинах і потребували соціальних послуг та чисельності охоплених наданням соціальних 

послуг складав 85,2%.  

 
 

У відділеннях соціальної допомоги вдома впродовж першого півріччя 2022 року 

відповідно до Державних стандартів 728 особам похилого віку та особам з інвалідністю надано 

191716 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 13 особам - 119 

заходів соціальної послуги догляду вдома на суму 11,8  тис. грн. 

2 114

1 802

Кількість виявлених громадян Кількість громадян, яким надано соціальні послуги 

Порівняльна діаграма кількості виявлених громадян та кількості громадян, 

яким надано соціальні послуги
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Зокрема, вищезазначеним особам  надано наступні соціальні послуги:  

725 особам - 171 026 заходів соціальної послуги догляду вдома;   

3 особам - 4 886 заходів соціальної послуги паліативного догляду; 

700 особам - 15 701 захід соціальної послуги представництва інтересів; 

12 особам - 103 заходи 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. 

 

 
 

 

 

Осіб похилого віку та осіб з інвалідністю обслуговує 61 соціальний робітник, які надають 

вищевказані соціальні послуги. В Територіальному центрі існує 11 вакансій соціальних робітників. 

 

   
 

У звітному періоді відбулося привітання з заохоченням та врученням подарунків 5 

ювілярів: одного із 90-річчям; трьох із 95-річчям; одного із 100-річчям. 

У відділенні денного перебування Територіального центру впродовж                            першого 

півріччя 2022 року 426 особам похилого віку та особам з інвалідністю (з них 41 особа перебувала 

на обслуговуванні в інших відділеннях Територіального центру) надано 3444 заходів послуг 

соціальної адаптації, консультування та інформування,  зокрема:  

66 особам - 465 заходів соціальної послуги консультування;  

426 особам - 2979 заходів соціальної послуги соціальної адаптації,                                           

зокрема соціально-педагогічну послугу «Університет третього віку». 

89%

3%
8%

Кількість наданих заходів соціальних послуг 

у відділеннях соціальної допомоги вдома

Догляд вдома Паліативний догляд Представництво інтересів Фізичний супровід
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У зв’язку з воєнним станом та у зв’язку з запобіганням інфікування коронавірусною 

інфекцією, робота Університету проводилася з відповідними обмеженнями: навчальні заняття у 

приміщеннях Університету призупинені та запроваджені дистанційні заняття, індивідуальні 

консультації в форматі відеоконференцій, лекцій через програму Zoom, соціальні мережі Facebook, 

Viber. 

 

   
 

 

У відділені надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю 

Територіального центру впродовж першого півріччя 2022 року  99 дітям з інвалідністю надано 

69920  заходів соціальних послуг з соціальної, психологічної, педагогічної та фізичної реабілітації, 

денного догляду, медичного супроводу, натуральної допомоги та транспортні послуги, зокрема: 

- 8343 заходи соціальної послуги денного догляду; 

- 60011 заходів реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю (фізична, психологічна, 

педагогічна, соціальна реабілітація та медичний супровід); 

- 435 заходів соціальної послуги з транспортного перевезення; 

- 1131 захід соціальної послуги натуральної допомоги. 

Зокрема, 50 дітей, які знаходяться у місті Києві в період дії воєнного стану, отримують 

згадані соціальні послуги.  

Впродовж звітного періоду у відділенні соціальні послуги надавались у  наступних 

групах: 

- 2 групи денного перебування повного дня (23 дітей з інвалідністю отримали 3-ох разове 

збалансоване харчування); 

- 1 група денного перебування неповного дня (11 дітей з інвалідністю отримали 

збалансоване харчування у вигляді обіду); 

- 6 груп соціально-медичної реабілітації дітей разом з батьками (65 дітей з інвалідністю). 

14%

86%

Кількість наданих заходів соціальних послуг

у відділенні денного перебування

Консультування Соціальна адаптація
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За перше півріччя 2022 року 34 дітям з інвалідністю надано 8343 заходи соціальної 

послуги денного догляду, в т. ч. 3-ох разове збалансоване харчування (обіди в групі денного 

перебування неповного дня) на загальну суму 28,1 тис. грн. та 21 дітям з інвалідністю 435 заходів 

послуги з транспортного перевезення до відділення та у зворотному напрямку на спеціалізованому 

автомобілі. 

 

   
 

У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

Територіального центру впродовж першого півріччя 2022 року 1357 особам похилого віку, особам 

з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям з дітьми та іншим категоріям громадян, які опинилися в 

складних життєвих обставинах надано 41290 заходів соціальної послуги натуральної допомоги у 

вигляді продуктових наборів, гарячих обідів, засобів особистої гігієни, миючих засобів, 

комплектів постільної білизни, медикаментів, промислових товарів, послуг перукаря, швачки, 

тесляра  на загальну суму 356,03 тис. грн. 

 

За кошти міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки» у 

Територіальному центрі малозабезпеченим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю 

надана натуральна допомога   на загальну суму   80,0 тис. грн, а саме: 

- пасхальні вироби до Великодня - 750 особам на суму 35,3 тис. грн; 

- комплекти постільної білизни - 16  особам на загальну суму  4,6 тис. грн; 

- миючі засоби щоквартально - 232 особам на загальну суму 40,1 тис. грн. 

 

86%

12%

1%

1% Кількість наданих заходів соціальних послуг

у відділенні надання соціальних та реабілітаційних послуг для 

дітей з інвалідністю

Соц. реабілітація (в т. ч. 
медичний супровід)

Денний догляд

Натуральна допомога

Транспортні послуги
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Співпраця з недержавними організаціями 

 

У звітному періоді відповідно до листів Територіального центру, забезпечена партнерська 

взаємодія з благодійними фондами, релігійними конфесіями: АТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», БО 

"БФ "ЛЕТС ХЕЛП", ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна», ТОВ Червоний хрест України, БО 

«Благодійний фонд «Старенькі» тощо. 

З початку року 1357 особам (зокрема. дітям з інвалідністю), які перебувають на 

обслуговуванні в Територіальному центрі та опинилися в складних життєвих обставинах, надано 

натуральну допомогу за кошти благодійників на загальну суму 242,18 тис. грн у вигляді продуктів 

харчування, солодощів,  засобів гігієни тощо. 

Впродовж першого півріччя 2022 року 2673 особам, які звернулись до Територіального 

центру, надано 2 673 заходи соціальної послуги інформування.  

 За звітний період один учасник антитерористичної операції отримав 454 заходів 

соціальних послуг догляду вдома, представництва інтересів та  15 послуг натуральної допомоги у 

вигляді продуктів харчування, пасхальних виробів тощо також дитина, член сім’ї 

антитерористичної операції, 89 заходів соціальної, психологічної та педагогічної реабілітації, 

медичного супроводу. 

З початку року двома автомобілями Територіального центру 36 особам, зокрема дітям з 

інвалідністю, надано 451 захід послуги з транспортного перевезення. 

 

Робота в умовах воєнного стану 

Впродовж періоду воєнного стану Територіальний центр отримував допомогу  у вигляді 

продуктів харчування, гарячих обідів, товарів першого вжитку від міської влади, соціально-

відповідального бізнесу, волонтерів, зокрема: від гуманітарного штабу Деснянського району м. 

Києва, Червоного Хреста України, який співпрацює з торговельною мережею NOVUS, БО "БФ 

"ЛЕТС ХЕЛП", БФ «Порятунок життя», ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна», «Пузата хата», 

ТРОЯнських волонтерів.  

Вищезазначену гуманітарну допомогу отримали 4452 особи, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг, а саме: 

- 1269 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, батьків з інвалідністю, які виховують 

неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, малозабезпечені сім’ї, які перебувають на 

обслуговуванні в Територіальному центрі; 

- 1517 мешканців Деснянського району міста Києва, які опинились в складних 

життєвих обставинах та не перебувають на обслуговуванні в Територіальному центрі; 

- 1666 внутрішньо переміщених осіб. 
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Також 109 сімей внутрішньо переміщених осіб, в яких виховуються  214 дітей, отримали 

психологічну допомогу, яку надали спеціалісти відділення у дитячому куточку при Управлінні 

соціального захисту населення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. 

   

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 2022 році 

                         

Звітний період 

Кількість наданих 

індивідуальних послуг 

Кількість наданих 

групових послуг 

Кількість осіб 

охоплених послугами 

Центру  

2022 рік 3038 45 503 

 

Центр у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами Деснянської районної в 
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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, продовжені заняття з плавання в басейні,  

програми, які  в містять  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 23.05.2022 - 05.06.2021 організований інклюзивний відпочинково-оздоровчий 

табір денного перебування для молоді з порушенням   опорно-рухового апарату  та  у період 

06.06.2021 - 19.06.2021 відпочинково-оздоровчий табір денного перебування для дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями (майстер - класи). 23.06.2022 організована  екскурсія в 

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка «Дослідження флори саду»    

                                                                                                            

29.06.2022 організовано відвідування  Київського муніціпального академічного театру 

ляльок, перегляд вистави «Вередлива гусень та  закоханий  черв’як »  

 

30.06.2022 організовано  відвідування «VETERANO PIZZA», результат: спілкування, 

розвиток уміння поводити себе у соціумі. 

 

Робота соціальних служб 

 

Деснянський районний в місті Києві центр 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. 

З початку повномасштабного вторгнення та введення воєнного стану центр надавав 

соціальну послугу в сприянні поширенню гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів, 

засобів гігієни та дитячого харчування для мешканців Деснянського району м. Києва, які 

перебували у складних життєвих обставинах та внутрішньо переміщеним особам. 
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На обліку центру за перше півріччя 2022 році перебувало 1255 сімей де виховується 1366 

дітей, охоплених соціальними послугами, з них  995 сімей, в яких виховується 967 дітей, які 

знаходяться в складних життєвих обставинах. 

 
В ході здійснення соціальної роботи з сім’ями та особам надано  3359 соціальних послуг 

1255 сім’ям:  

соціального супроводу – 20 (сімей/послуг); консультування – 1225 (сімей/послуг); 

інформування – 1233 (сімей/послуг); соціальної профілактики – 10 (сімей/послуг); представництва 

інтересів – 1144 (сімей/послуг); посередництва (медіації) – 1 (сімей/послуг); екстреного 

(кризового) втручання –48 (сімей/послуг), психологічної допомоги – 124 (сімей/послуг), 

юридичної допомоги – 14 (сімей/послуг). 
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задоволено пореби щодо
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Протягом першого півріччя 2022 року здійснено: оцінок потреб 1255, заходів соціального 

відвідування 1255. 

Загальна чисельність сімей, щодо яких надійшла інформація  (повідомлення, виявлені 

центром, тощо) – 1588, з них повідомлення про  можливі випадки постраждалих від жорстокого 

поводження та насильства - 682. 

 
 

Центром направлено до Управління соціального захисту населення  Деснянської районної 

в місті Києві державної адміністрації 191 заяву з метою  надання соціальних послуг, за яких 

прийнято 146 рішень. 

Задоволено потреби щодо: 

- працевлаштування – 7; 
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- влаштування до закладів освіти – 6; 

- організації лікування / оздоровлення – 5; 

- щодо вирішення житлово-побутових проблем, зокрема поліпшення  житлових умов – 2; 

- налагодження зв’язків з членами родини, громадою – 160; 

- гуманітарної допомоги – 1024: 

- сприяння в оформленні/ відновленні документів, у т.ч. для призначення соціальних виплат – 33; 

- кількість сімей (осіб), яких направлено до закладів охорони здоров’я – 5, 

системи соціального захисту – 150. 

 

ЦЕНТР У СПРАВАХ СІМ’Ї ТА ЖІНОК   

 
За соціологічними дослідженнями в Україні кожна третя родина стикається із ситуацією 

домашнього насильства. Запит на отримання послуг та звернень щодо домашнього насильства 

зростає. Про ускладнення ситуації та рівня нездорової конфліктності в сім’ях свідчать все більш 

ускладнені ситуації, що розглядаються на засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 
Система запобігання та протидії домашньому насильству закладу. Заклад займається 

питаннями захисту конституційних прав людини у площині їх порушення в ситуації домашнього 

насильства та питаннями розбудови здорових стосунків і батьківського потенціалу. Центр надає 

психологічні та юридичні консультації, проводить профілактичні заходи соціального 

спрямування, забезпечує тимчасове перебування осіб, що потерпають від домашнього насильства 

в притулку з проведенням реабілітаційно-корекційної роботи, проводить корекційну роботу із 

особами, що вчиняють насильство.  



84 

 

 

 
 

 
Запит на надання послуг завжди актуальний та має високий рівень затребуваності зі 

сторони  населення. Це зумовлено в тому числі ментальною та історичної складової досвіду 

поколінь української нації. В залежності від кількості групових програм, терапевтичних груп, 

інших заходів відбувається коливання кількості надання послуг. У першому півріччі  2021 року 

було надано 19754 послуг, що включають в себе індивідуальні консультації та групову роботу із 

отримувачами послуг. У І півріччі 2022 року надано 14508 послуг. Частина програм та послуг, у 

зв’язку із карантинними обмеженнями, організовано та надається онлайн. Ускладнення прийому 

громадян зумовлено відсутністю адаптованого приміщення де можуть здійснювати роботу та 

розміщуватися фахівці Центру, а також  воєнним станом в країні з лютого 2022 року. По 

теперішній час не вирішено проблема з постійним приміщенням Центру, що триває з 2019 року. 

Притулок для тимчасового перебування жертв домашнього насильства Центру 

розрахований на до 10 осіб одночасного перебування  (з урахуванням складу наявності дітей в 
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сім’ї, складу сімей тощо). Тривалість перебування від 3 до 6 місяців. Перебування в притулку 

зумовлено необхідністю розірвання кола насильства у форматі фізичного виходу із ситуації та 

перебування у безпечному місці. Обов’язковою при цьому є робота з психологом, юрисконсультом 

та іншими фахівцями з урахуваннями особливостей індивідуального плану роботи з особою. 

У І півріччі 2021 року у притулку перебувало 5 осіб, з них 1 дитина. 

У І півріччі 2022 року у притулку перебувало 4 особи. 

 

У 2015 році закладом було започатковано сімейний фестиваль «Family Fest», метою якого 

першопочатково було надання альтернативи молоді, сім`ям (з дітьми та без дітей), всім іншим 

зацікавленим особам провести день разом із своїми близькими і щоб це було корисно та цікаво для 

кожного з них. Для дорослих психологічні тренінги та майстер-класи, для дітей дитяча територія, 

цікаві розважальні та фото локації. Тематична складова психологічних майстер-класів завжди 

ретельно підбиралася для максимально ефективного охоплення аудиторії та сприяння здорового 

розвитку особистості. Фестиваль 5 років проводився у червні (у парку «Кіото»). У 2020 році з 

огляду на ситуацію, що склалася, захід не було проведено влітку.  

Заклад проводить різні формати групової роботи: тренінги, лекції, терапевтичні групи 

тощо. Тематика та формат змінюються в рамках статутних завдань,з урахуванням запиту зі 

сторони отримувачів послуг та актуалізації проблематики. Вже більше 10-ти років щорічно весною 

закладом проводиться програма «Самореалізація: шляхи до успіху», основною метою якої є 

сприяння формуванню здорової щасливої особистості, що вміє відстоювати свої права та 

реалізовувати мрії, а також будує здорові стосунки в соціумі. Зазвичай програма триває 2 місяці, 

передбачає собою тематичні заходи, що проходять один раз в тиждень у сталий день і час та триває 

цілий день. 

Надалі проведення групових заходів зумовлюється аналізом запиту клієнтів та ключових 

проблемних питань в період воєнного стану. 

Зараз закладом успішно реалізуються в форматі онлайн проєкти спільно з Ценральною 

бібліотечною системою Деснянського району, а саме бібліотекою В. Кучера проекти «Школа 

відповідального батьківства»,  «Здоров’я-стиль життя», «Зустрічі з юристом «Запитуйте ми 

відповідаємо». У звітному періоді 2022 року проведено 13 заходів(лецій, тренінгів, бесід), 

охоплено 193 особи (183 –жін; 10-чол.). 

На сторінці мережі Фейсбук Центру в форматі онлайн забезпечено проведення 

інформаційно-роз’яснювальні заходи (тренінги, лекції, бесіди) з соціальної профілактики. У 

першому   півріччі 2022 року заходами соціальної профілактики охоплено 2600 осіб. 

У звітному періоді 2022 року в рамках співпраці спеціалістами Центру проведено 8 

профорієнтаційних тренінгових занять для зареєстрованих безробітних Деснянської районної філії 

Київського міського центру зайнятості,  охоплено 50 осіб. 

 

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 І півріччі 2022 року перебуває 332 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. З них:  

- дітей-сиріт – 138; 

- дітей, позбавлених батьківського піклування – 191; 

- дітей, залишених без батьківського піклування – 3; 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших 

територій – 88. 

-  
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За І півріччя 2022 року в Службі у справах дітей та сім’ї, перебувало під опікою – 267 

дитини. 

А також: 

- 5 дітей тимчасово, до оформлення опіки, влаштовані до родичів, знайомих. 

- 5 дітей (рідні брати та сестри) – у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 

- 1 дитина - у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. 

- 1 дитина – у  Центрі соціально реабілітації «Ковчег» Всеукраїнського громадського 

благодійного фонду «Батьківська турбота». 

7 дітей – влаштовані на повне державне утримання до професійно-технічних училищ; 

7 дітей – які не влаштовані до сімейних форм виховання перебувають  у Київському міському 

дитячому будинку «Берізка», з них 1 дитина - інвалід; 

4 дітей-інвалідів перебувають у державних закладах, а саме в: 

- 1 дитина – у Київському міському дитячому будинку ім. Городецького; 

- 2 дітей - у Святошинському дитячому будинку-інтернаті міста Києва (для хлопчиків); 

- 1 дитина - у Дарницькому дитячому будинку – інтернаті міста Києва; 

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 дитячий на базі 

родини Діцула Олександра Васильовича та Діцул Ліліани Вікторівни, 26.01.1966 року народження, 

в якому на даний час проживають та виховуються 6 дітей. 

З 2019 року в Деснянському районі створено  другий дитячий будинок сімейного типу на базі 

родини Краснокутської Юлії Володимирівни та Криворучка Володимира Миколайовича, в якому 

на даний час проживають та виховуються 9 дітей, які на час введення військового стану 

евакуйовані та перебувають в Тернопільській області, м. Копичинці. 

 

З жовтня 2020 року в Деснянському районі створено третій дитячий будинок сімейного 

типу на базі родини Діденка Сергія Григоровича та Діденко Вікторії Олександрівни, в якому на 

даний час проживають та виховуються 10 дітей, які на час введення військового стану евакуйовані 

та перебувають в Німеччині. 
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Водночас в Деснянському районі створено та працює 6 прийомних сімей, в яких 

виховується 12 дітей, з яких: на базі родини Манагадзе Ірини Юріївни, виховується 1 дитина, на 

базі родини Бобкова Романа Володимировича та Бобкової Ельвіри Вікторівни, виховується 1 

дитина, на базі родини Шубського Євгена Володимировича та Шубської Олени Миколаївни 

виховуються 2 дитини, на базі родини Кузнєцова Олександра Федоровича та Кузнєцової Тетяни 

Володимирівни – 3 дитини, на базі родини Манжул Наталії Павлівни та  Манжула Віктора 

Васильовича – 2 дитини, на базі родини Пархоменко-Шевченко Тетяни Олександрівни та 

Пархоменко-Шевченка Володимира Володимировича – 3 дитини. 

З початку введення воєнного стану в Україні,  з 332 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку Служби у справах дітей та сім’ї 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, залишилися в Києві 161 дитина, 

виїхали в інші регіони України 83 дитини, виїхали за кордон 88 дітей. 

За звітній період Деснянським районним судом м. Києва за І півріччя 2022 року 

усиновлено 11 дітей. Громадянами України за І півріччя 2022 року усиновлено – 6 дітей, 

іноземними громадянами за І півріччя 2022 не усиновлено жодної дитини, внутрішньо сімейне за 

І півріччя 2022 –5 дітей.     З первинного обліку Служби у справах дітей та сім’ї за І півріччя 2022 

усиновлено 3 дітей. 

На місцевому обліку з усиновлення в Службі у справах дітей та сім’ї в  І півріччі 2022 року 

перебуває 53 дитини. 

На обліку Служби за І півріччя 2022 перебуває 11 кандидатів в усиновителі. 

В Деснянському районі проживає 136 сімей усиновителів, в яких виховується 184 дітей, в 

21 родинах виховується по 2 усиновлених дитини, в 2 родинах виховується по 3 усиновлених 

дитини.  

За звітній період опрацьовано 7 заяв на первинну консультацію з усиновлення поданими 

громадянам України в своєму особистому кабінеті на Єдиному державному вебпорталі у ЄІАС 

"Діти". 

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 проведено 12 профілактичних рейдів “Діти вулиці”. 

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 І півріччі 2022 року перебувало на обліку 46 сімей з них – 67 дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах.  
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Обстежено житлово-побутові умови проживання дітей у сім’ях, які опинилися у складних 

життєвих обставинах – 121. 

До Деснянського районного в місті Києві центру соціальних служб надійшло 31 

клопотання щодо здійснення соціального супроводу.  

До Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті 

Києві направлено 14 клопотань про притягнення до адміністративної відповідальності батьків, які 

не виконують батьківські обов’язки належним чином. 

Значна увага приділяється профілактичній роботі, спрямованій на соціальну адаптацію 

неповнолітніхдітей, які скоїли правопорушення (злочин) або перебувають під слідством, наразі 

таких 6 дітей. 

Організовано влаштування дітей, які опинились в складних життєвих обставинах – 12. 

Проведення профілактичних бесід з батьками – 121. 

Організовано та проведено спільно з сектором ювенальної превенції Деснянського 

управління юстиції ГУ НП України в місті Києві та Деснянським у місті Києві центром соціальних 

служб інспектування родин з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах – 121. 

Надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів у 

2022 році - 17. 

Протягом І півріччя за заявою родичів про тимчасове влаштування влаштовано – 22 

дитини, батьки яких ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків по відношенню до 

дітей. 

У Деснянському районі міста Києва на обліку багатодітних сімей у  І півріччі 2022 року 

перебувало 2711 родин, у яких виховується 8701 дитини. 

9 багатодітних родин, у яких виховуються 27 дітей прибули з окупованих територій 

України після 24.02.2022 та мають статус ВПО. 

За І півріччя 2022 року на присвоєння почесного звання «Мати-героїня» подано документи 

на 1 багатодітну матір. 
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У І півріччі 2022 року Службою у справах дітей та сім’ї Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації було прийнято 660 звернення/повідомлення про вчинення домашнього 

насильства.  

Враховуючи, що з 24.02.2022 року після повномаштабного вторгнення росії в Україну 

велика кількість родин виїхали за межі Києва кількість звернень з питань вчинення домашнього 

насильства, в порівнянні з 2021 роком, зменшилась вдвічі. 

Протягом І півріччя 2022 року Службою у справах дітей та сім’ї Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації організаційно забезпечено проведення 9 засідань комісії з 

питань захисту прав дитини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, на яких 

розглянуто 268 питань.  

 
Службою у справах дітей та сім’ї Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації у І півріччя 2022 року надано та задоволено адміністративних послуг – 339. 

Забезпечено участь у 78 судових засіданнях. 
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ВЗАЄМОДІЯ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ІЗ 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ  

 

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. 

 

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. 

У зв’язку із проведенням масштабних військових дій на території України внаслідок 

фактично оголошеної війни російською федерацією, наприкінці лютого змінилася риторика 

ведення інформаційної політики. 

З метою забезпечення оперативного та всебічного висвітлення інформації щодо ситуації в 

Україні та налагодження ефективної взаємодії влади з інститутами громадянського суспільства 

здійснювалося щоденне наповнення Інтернет-порталу Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації у 

складі офіційного порталу 

Києва - 

https://desn.kyivcity.gov.ua/ 

(за звітний період близько 3 

тис. інформаційних 

повідомлень).  Особлива 

увага у звітному періоді 

приділялася інформуванню 

мешканців району щодо 

ситуації з воєнними діями, 

повідомлень від 

Генерального штабу ЗСУ, 

офіційними зверненнями 

посадових осіб держави, 

інформативних повідомлень для ВПО, потребами мешканцями в тих чи інших послугах, тощо. 

https://desn.kyivcity.gov.ua/
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Найбільш популярною за відвідуваністю стала сторінка Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

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. У період з 

лютого по квітень 2022 року відвідуваність сторінки збільшилася на 20%.  

Сторінка Деснянської РДА у соціальній мережі Facebook у період з лютого по квітень 

стала своєрідним вказівником для мешканців Деснянського району, внутрішньо переміщених осіб 

щодо отримання інформації у всіх сферах життєдіяльності, про нагальні питання та постійно 

надавались роз’яснення. 

Протягом звітного періоду на Інтернет-порталі постійно, в межах повноважень, 

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, публікується звітність щодо виконання програм і 

планів, спрямованих на виконання завдань у визначеній сфері діяльності, статистична інформація.  

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. 

В умовах війни інформація і ситуація змінюються неймовірно швидко. 

Відтак, змінилися і 

напрямки роботи з 

громадськістю. Як ніколи 

раніше виникла нагальна 

потреба в отриманні різних 

видів гуманітарної допомоги 

для потребуючих верств 

населення, де далеко не 

останню роль відіграє 

благодійництво, діяльність 

громадських об’єднань та 

неурядових організацій, які 

стали своєрідними хабами, 

що приймають та передають 

гуманітарну та іншу 

допомогу.Варто зазначити, 

що на початку 

повномасштабного 

вторгнення російської 

федерації в Україну, активна 

громадськість Деснянського району об’єдналася у своєрідний ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ району.  

https://www.facebook.com/desn.rda
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Під час воєнного стану відділом з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю 

та ЗМІ продовжується співпраця з Громадською радою при Деснянській районній в місті Києві 

державній адміністрації та органами самоорганізації населення Деснянського району (ОСН) у 

контексті проведення спільних заходів та розробки спільних проєктів: в тому числі міського 

ярмарку проєктів громадських організацій «ТОП-100». 

На базі Громадської ради при Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації 

був створений Громадський центр соціально-гуманітарної допомоги України, який з перших днів 

війни розпочав свою діяльність для забезпечення першочергових потреб мешканців району. До 

вищезазначеного центру долучилися інші громадські об’єднання та волонтери. А також 

Громадський центр спільно з Деснянською РДА забезпечував потреби мешканців Київської 

області після окупації та періодично допомога була направлена як на Схід України, так і на 

Південь, де ведуться бойові дії. Окрім цього, робота ведеться і з усіма ІГС (близько 40 різних 

організацій, БФ, центрів) щодо волонтерського руху, які активно провадять свою діяльність на 

території Деснянського району.  

 

Не зважаючи на те, що І півріччя 2022 року, було непростим – повномасштабна війна, 

воєнний стан, продовжило вносити свої корективи та зміни у багато напрямків життя, та вдалося 

оперативно реагувати і ефективно долати усі виклики, які постали перед Деснянською 

райдержадміністрацією. 

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. 

Райдержадміністрація вдячна усім консультативно-дорадчим органам, депутатському 

корпусу, підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням, активістам, волонтерам та усім 

мешканцям району за співпрацю у вирішенні нагальних питань, за ініціативність, небайдужість та 

активну громадянську позицію. Виключно спільними зусиллями ми зможемо зробити наш район 

комфортнішим для деснянців та гостей району. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

У Деснянському районі функціонує Управління (Центр) надання адміністративних послуг 

(далі – ЦНАП) з розміщенням центрального офісу у приміщенні Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації за адресою просп. Володимира Маяковського, 29 та територіального 

підрозділу за адресою просп. Лісовий, 39А. У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану, роботу 

територіального підрозділу Управління було тимчасово призупинено. 

Через ЦНАП надається понад 180 адміністративних послуг, але за звітній період, 

враховуючи воєнний стан, не всі суб’єкти надання адміністративних послуг поновили роботу в 

повному обсязі, тому надання деяких адміністративних послуг було призупинено. 

За І півріччя 2022 року адміністраторами прийнято 29 162 адміністративні справи, за 

І півріччя 2021 року – 46 511. Серед відвідувачів найпопулярнішими адміністративними 

послугами залишаються: послуги з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних 

осіб – 47 %, послуги з оформлення паспортних документів – 37,9 %, у сфері діяльності юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців – 5,5 %.  

 
Адміністраторами ЦНАПу Деснянського району, залученими до роботи єдиного Call-

центру центрів надання адміністративних послуг м. Києва, надано понад 28 000 консультацій 

високої якості в телефонному режимі. 

Також консультування громадян відбувається через сторінку в мережі facebook та 

електронну пошту. За звітний період надано 145 онлайн консультацій.  

У приміщенні ЦНАПу є можливість оплатити за адміністративні послуги через платіжний 

термінал, є місце для самообслуговування, працює шеринг документів через застосунок «Дію». 

Велика увага приділяється підвищенню рівня якісного обслуговування громадян та 

професіоналізму адміністраторів щодо надання адміністративних послуг. Протягом звітного 

періоду, адміністратори приймали участь в онлайн семінарах, тренінгах, курсах, тестуваннях, 

отримано 50 сертифікатів. 

Для зручності відвідувачів здійснювались наступні заходи:  

- до 24.02.2022 робочим місцем було забезпечено представників асоціації ОСББ та ЖБК 

для прийому відвідувачів з питань створення ОСББ; 

- з 01.06.2022 забезпечено робочим місцем представників Управління у справах молоді та 

спорту Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації для прийому відвідувачів з 

питань організації оздоровлення і відпочинку дітей; 

- у зв’язку з тимчасовим припиненням роботи територіального підрозділу, до 

центрального офісу ЦНАПу перенесено дві робочі станції для оформлення та видачі біометричних 

паспортних документів.  

Запроваджено надання нових послуг, а саме: 

- комплексна послуга з одночасного оформлення паспортів громадянина України та 

громадянина України для виїзду за кордон; 
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- послуга «Компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб», 

суб’єктом надання якої є Управління житлово-комунального господарства Деснянської РДА; 

- подання інформаційного повідомлення про пошкоджену або знищену нерухомість 

внаслідок військової агресії російської федерації для отримання компенсації через застосунок 

«Дія». 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією,   у І півріччі  2022 року 

здійснювались заходи щодо забезпечення вимог Закону України «Про звернення громадян»  та 

виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування». 

За перше півріччя 2022 року відділом з питань звернень громадян Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації  було зареєстровано 711 звернень від 1493 громадян, з них 

письмових – 473 звернення, усних – 238 звернень, надійшло 106 електронних звернень.  

Колективні  звернення складають 6 %  (47 звернень)  від загальної кількості. Здебільшого 

у колективних зверненнях порушувались питання:  

- відновлення роботи ліфтів  

- ремонту будинків  

- питання укриттів та бомбосховищ. 

Серед усіх видів звернень, отриманих Деснянською районною в місті Києві державною 

адміністрацією у звітному періоді зареєстровано:  

- заяв, клопотань - 644 

- скарг - 62 

- пропозицій – 5. 

 
Всього з урахуванням колективних звернень, мешканці району в своїх зверненнях 

порушили 889 питань. Найбільш актуальною групою питань залишаються звернення щодо:  

 
Комунального господарства 372 

Житлової політики   84 

Соціального захисту   97 

Транспорту і зв'язку 15 

Аграрної  політики та  

земельних відносин 
8 
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Забезпечення дотримання законності та правопорядку 45 

Питання освіти та інтелектуальної власності 13 

Питання охорони здоров'я 19 

Екології та природних ресурсів 13 

Сім'ї, дітей, молоді 19 

 

За звітний період отримано – 49 звернень  від громадян пільгових  категорій, частка яких 

становить  7 %  від загальної кількості.   

 
Від КБУ «Контактний центр міста Києва 1551» та від урядової «гарячої лінії» за I півріччя 

2022 року на опрацювання до Деснянської РДА  надійшло 17820 звернень, що на 11822 звернень 

менше , порівняно з 1 півріччям 2021 року. 

У 1 півріччі 2022 року найбільш проблемними питаннями, що порушували мешканці у 

своїх зверненнях були: 

- Непрацюючі ліфти;  

- Допомога під час військових дій 

- Відсутність ГВП ( по стояку) 

- Відсутність освітлення у під’їзді або при вході до нього 

- Питання, бомбосховищ та укриттів розміщених на території м. Києва 

- Відсутність електропостачання. 

 

 
 


