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ВСТУПНА  ЧАСТИНА 
 

31.10.10 на підставі рішення Київської міської ради № 7/4819 «Про питання 

організації управліннями районами в місті Києві», розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  від 

30.09.10. №787 «Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням рішення 

Київської міської ради від 09.09.10» було утворено Оболонську районну в місті Ки-

єві державну адміністрацію. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки-

ївської міської державної адміністрації) від 27.01.11 №95 «Про повноваження ра-

йонних в місті Києві державних адміністрацій», районні в місті Києві державні ад-

міністрації здійснюють виконавчу владу на території відповідного району міста 

Києва відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", за дору-

ченням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) реалізують повноваження, надані виконавчому органу Київської мі-

ської ради (Київській міській державній адміністрації) згідно з Законом України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", інших актів законодавства або рішеннями 

Київської міської ради.  

Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київсь-

кої міської державної адміністрації) від 10.12.10 №1112 «Про питання організації 

управління районами в місті Києві», затверджений перелік підприємств, організа-

цій та установ, майно яких передано до сфери управління районних в місті Києві 

державних адміністрацій. 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 31.01.11 №121 визначений перелік окремих повнова-

жень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад-

міністрації), які надані виконавчому органу Київської міської ради (Київської місь-

кої державної адміністрації) згідно з Законом України «Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні» та іншими актами законодавства, які доручено реалізовувати, Обо-

лонській районній в місті Києві державній адміністрації. 

На підставі вище зазначених документівпідготовлено цей звіт. 

Діяльність районної державної адміністрації проводиться на принципах прозо-

рості, підвищення ефективності прийнятих управлінських рішень і направлена на 

всебічне задоволення прав і свобод громадян.  

Відповідно до наданих повноважень районній державній адміністрації, голо-

вою і посадовими особами здійснювались заходи, спрямовані на організацію забез-

печення дієвого і результативного функціонування структурних підрозділів район-

ної державної адміністрації.  

У 2013 році проведено 6 засідань Колегій Оболонської районної в місті  Києві 

державної адміністрації, де розглянуто 10 питань і напрацьовано 54 протокольних 

доручення. Проведено 8 апаратних нарад, де розглянуто 13 питань і напрацьовано 

72 протокольних доручення.  

 У 2013 році діяльність Оболонської районної в місті Києві державної адміністра-

ції була зосереджена на вирішення питань у різних сферах життєдіяльності.  

Основні зусилля були спрямовані на наповнення бюджетів усіх рівнів, на соці-

альний захист населення, на збереження мережі та розвиток охорони здоров’я, 

освіти, культури, житлово-комунального, торговельного та побутового обслугову-
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вання мешканців району, утримання в належному санітарно-технічному стані тери-

торії району та її благоустрою. 

Постійно в полі зору Оболонської районної в місті Києві державної адмініст-

рації перебували питання розвитку промисловості, ринку праці, підприємництва, 

екологічної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, організації 

змістовного дозвілля населення тощо. 

Завдяки удосконаленню і посиленню взаємодії органів виконавчої влади і пра-

воохоронних органів проводилися практичні заходи по забезпеченню суспільного 

спокою, законності та правопорядку. 
 

Характеристика району 
 

Оболонський район м.Києва розташований на північному заході міста, на право-

му березі Дніпра, і займає площу 11,02 тис.га, або 13,2% території міста. Район межує 

з Деснянським, Дніпровським, Подільським, Святошинським районами. 

Чисельність населення району 318,55 тис.осіб, що становить 11,1% населення м.Києва. 

За основними характеристиками (територія, населення, виробничий потенціал) 

Оболонський район можна порівняти з такими промисловими містами України, як 

Житомир, Вінниця, Кіровоград, Чернігів, Суми, Черкаси. 

Район був утворений 03.03.1975 Указом Президії Верховної Ради УРСР.  

На території району розміщено 73 великих промислових підприємства, що ве-

дуть свою виробничу діяльність у 9-ти галузях, 6 науково-дослідних інститутів і 

установ, 24 великих і малих автотранспортних підприємств, 14 відділень зв’язку, 

673 об’єкти торгівлі, 326 закладів ресторанного господарства, 575 об’єктів побуто-

вого обслуговування, 11 ринків на 7647 торгових місць (площа 17,44 га), 29 АЗС, 

10 АГЗП, 15 житлово-експлуатаційних підприємств (6 комунальних і 9 приватних), 

на утриманні яких знаходиться 990 житлових будинків. Свою діяльність ведуть 

майже 63 тисячі суб’єктів господарювання, в т.ч. 41 тисяча фізичних та 22 тисячі 

юридичних осіб.  
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
 

Згідно з повноваженнями в галузі соціально-економічного і культурного роз-

витку, планування та обліку забезпечено збалансований економічний та соціальний 

розвиток району.  

Здійснювався постійний контроль за виконанням показників соціально-

економічного розвитку району і вживалися відповідні заходи щодо покращення 

економічної ситуації. 

Обонською районною в місті Києві державною адміністрацією виконувалися 

рішення Київської міської ради від 08.02.13 №2/9059 «Про Програму економічного 

і соціального розвитку м.Києва на 2013 рік» та розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.02.13 

№249 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2013 рік». 

Звіт про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 

2013 рік надавався в Київську міську державну адміністрацію по основних показ-

никах - щомісячно, розгорнутий звіт  - щоквартально. 

В межах повноважень організована і проведена робота по підготовці матеріа-

лів щодо формування Програми соціально-економічного розвитку м.Києва на 2014 
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рік. В Київську міську державну адміністрацію надані показники (форми) і пропо-

зиції від Оболонського району до проекту Програми соціально-економічного роз-

витку м.Києва на 2014 рік.   

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки-

ївської міської державної адміністрації) від 11.03.11 №346 «Про запровадження 

рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій» (зі 

змінами та доповненнями), щоквартально надавалася інформація по показниках з 

пропозиціями щодо поліпшення ситуації в окремих сферах для проведення рейтин-

гової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій.  

В 2013 році Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація за під-

сумками І кварталу зайняла 3-4 місце, за І півріччя 6 місце, за 9 місяців - 7 місце. 
 

Фінанси 
 

В межах своїх повноважень Фінансовим управлінням Оболонської райдержа-

дміністрації протягом 2013 року постійно здійснювався контроль,  щодо  дотри-

мання зобов’язань по платежах до бюджету міста Києва на підприємствах та орга-

нізаціях Оболонського району всіх форм власності. Проводився щодекадний моні-

торинг надходжень податків і зборів до бюджету міста Києва, зібраних на території 

Оболонського району. Так, на 01.01.14 виконання індикативних показників надхо-

джень до бюджету міста Києва, доведених Оболонському району становить 89,5%.  

Щомісячно звітували перед головою Київської міської державної адміністрації 

щодо виконання бюджету міста Києва по Оболонському району, щодо проведеної ро-

боти по скороченню податкового боргу по платежах до бюджету, по внесках до Пен-

сійного фонду України, по легалізації заробітної плати, яка виплачується на підпри-

ємствах та в організаціях Оболонського району. Так, податковий борг підприємств 

Оболонського району станом на 01.01.14 в порівнянні з 01.01.13 по основних бюдже-

тоутворюючих показниках, таких як плата за землю та податок з доходів фізичних 

осіб збільшився на 3 110,2 грн. або на  16%. 

Податковий борг по платі за землю на 01.01.14 (15 131,2 тис.грн.) в порівнян-

ні з початком 2013 року (11 863,9 тис.грн.) збільшився на 3 267,3 тис.грн. або на 

27,5%. Це сталося в результаті нарощування заборгованості по земельного податку 

на загальну суму 8 947,4 тис.грн., що складає 59,1% від загальної суми боргу таких 

підприємств як: ВАТ «Київреконструкція» - 4 807,7 тис.грн., ПРАТ «Трест Київмі-

ськбуд-1» - 2 943,5 тис.грн., ТОВ «Хокейний Клуб»Сокіл Київ» - 1 196,2 тис.грн.  

Крім цього, на збільшення загальної суми податкового боргу вплинуло неко-

ректне проведенням в «Податковому блоці» розрахункових операцій в картках 

особових рахунків по земельному податку по терміну сплати 30.12.13 на загальну 

суму 1933,8 тис.грн.  

Податковий борг по податку з доходів фізичних осіб зменшився з 7 693,6 тис. 

грн. (на 01.01.13) до 7 536,5 тис.грн. (на 01.01.14), тобто на 2%. 

В результаті проведених заходів в 2013 році в рахунок погашення податкового 

боргу до зведеного бюджету «живими» коштами надійшло 35 217,9 тис.грн., в.т.: в 

судовому порядку від стягнення з ВДВС – 1914,7 тис.грн.; в судовому порядку ін-

касовими дорученнями – 1 804,3 тис.грн.; реалізація майна за згодою ДПІ – 165,5 

тис.грн.; реалізація майна податковим органом – 53,1 тис.грн.; вилучення готівко-

вих коштів – 134,4 тис.грн.; надходження коштів від боржників-банкрутів – 192,8 

тис.грн.  
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Щоквартально звітували до Управління внутрішнього фінансового контролю 

та аудиту Департаменту фінансів КМДА щодо проведеної контрольно-перевірочної 

роботи в районі. Так, за 2013 рік було проведено 78 перевірок, а саме: фінансовим 

управлінням було проведено 28 перевірок, серед яких правильність складання і за-

твердження кошторисів і планів асигнувань на 2013 рік, стан забезпечення потреби 

в коштах на оплату за тепло-енергоносії в бюджетних установах, обґрунтованість 

встановлення батьківської плати в школах естетичного виховання, повнота та своє-

часність перерахування до бюджету м. Києва коштів від орендної плати підпри-

ємств комунальної власності. Також здійснено 50 перевірок  в закладах освіти Обо-

лонського району, в результаті яких виявлено порушень на суму 39,56 тис.грн.  

З метою відпрацювання питань повноти надходжень плати за землю до бю-

джету міста Києва,  продовжує свою роботу робоча група щодо спільного відпра-

цювання питань повноти надходжень плати за землю, до якої входять представники 

Оболонської райдержадміністрації, Державної податкової інспекції в Оболонсько-

му районі ГУ Міндоходів України у місті Києві, Прокуратури Оболонського райо-

ну м. Києва та Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради 

(КМДА), Управління землеустрою, охорони та моніторингу земель Головного 

управління Держземагентства у м. Києві. У 2013 році було проведено 10 засідань 

робочої групи, на яких розглядалися питання  стану виконання плану заходів щодо 

забезпечення наповнення бюджету міста Києва по платі за землю, стан справ щодо 

сплати орендної плати за землю ТОВ «Тропікано» та ТОВ «Ебел», ЗАТ «Київський 

суднобудівний судноремонтний завод», стан справ щодо переоформлення земель-

них ділянок, які були надані Мінській районній державній адміністрації, а також  

питання стану оформлення землевпорядної документації на земельну ділянку ТОВ 

«Ост Вест Експрес» по вулиці В.Хвойки товариством «Транспроект», питання по-

новлення договорів оренди земельних ділянок ТОВ «Проект», ТОВ «Підприємство 

Юнікон Трейд», ТОВ «Укрвіміс», питання приведення договорів оренди у відпові-

дність до вимог Земельного та Податкового кодексів України по підприємствах ра-

йону, які сплачують орендну плату за землю менше 3%. 

Крім цього, запрошувалися до райдержадміністрації суб’єкти підприємниць-

кої діяльності у яких закінчився або закінчується у 2013 році строк дії договорів 

оренди земельних ділянок з метою приведення розміру орендної плати у відповід-

ність до ст. 288.5. Податкового Кодексу України. 

Забезпечено систематичне проведення засідань комісії з питань забезпечення 

своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень. Так, за 2013 рік 

було проведено 16 засідань комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти  

сплати податкових та інших надходжень, де заслуховувались керівники 94 підпри-

ємств Оболонського району, які мають заборгованість по внесках до Пенсійного 

фонду України та по платежах до бюджету. 

Протягом 2013 року Оболонською районною в місті Києві державною адміні-

страцією приділялося максимум уваги питанню легалізації заробітної плати на під-

приємствах та організаціях Оболонського району. З початку року на засідання ко-

місії були запрошені керівники 112 підприємств району, які декларували середню 

заробітну плату на одного працюючого нижче законодавчо встановленого мініму-

му. Керівництвом Оболонської РДА разом з фахівцями Державної податкової ін-

спекції у Оболонському районі м. Києва ДПС та представниками Пенсійного фонду 

України в Оболонському районі м. Києва по кожному підприємству розглядалися 
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причини низької середньої заробітної плати найманих працівників, аналізувалися 

показники їх фінансово-господарської діяльності та визначалися заходи впливу. 

Постійно вівся моніторинг щодо змін в сторону збільшення заробітної плати по 

тих підприємствах та організаціях, керівники яких були запрошені та прийняли участь 

у засіданні комісії. За результатами проведеного моніторингу переважна більшість (65 

%), після запрошення на комісію,  підвищили заробітну плату своїм працівникам, в по-

рівнянні з тією, яку вони декларували на початку року. Серед них є такі підприємства: 

ТОВ «Вім Груп» збільшило середньомісячну заробітну плату з 728,57 грн. у січні 2013 

р. до 1 440,0 грн. у грудні 2013 р.; «Будмедпром» - з 641,67 грн. (січень 2013 р.) до 

1 877,78 грн. (грудень 2013 р.); «Юстіна» -  з 76,75 грн. (січень 2013 р.) до 1 393,67 грн. 

(грудень 2013 р.); «Юридична фірма «Сінергія» -  з 981,25 грн. (січень 2013 р.) до 1 

407,35 грн. (грудень 2013 р.); «Електро Маркет» -  з 960,0 грн. (січень 2013 р.) до 1 350,0 

грн. (грудень 2013 р.); «Контракт-Кабель» -  з 805,53 грн. (січень 2013 р.) до 1 850,0 грн. 

(грудень 2013 р.); «Євротехнології Груп» - з 337,5 грн. (січень 2013 р.) до 1 305,89 грн. 

(грудень 2013 р.); «Спецмонтажавтоматика» -  з 557,64 грн. (січень 2013 р.) до 1 250,0 

грн. (грудень 2013 р.); «Український аграрний ресурс» -  з 747,37 грн. (січень 2013 р.) до 

1 315,0 грн. (грудень 2013 р.). 

В свою чергу, підприємства, які протягом 2013 року залишили заробітну плату 

своїх працівників без змін або підвищили не до законодавчо встановленого міні-

муму будуть повторно запрошені на засідання комісії в 2014 році. 

В зв’язку з ліквідацією районних рад Оболонська районна в місті Києві держа-

вна адміністрація з 2011 року є головним розпорядником коштів бюджету міста 

Києва. Бюджетом міста Києва на 2013 рік по Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації передбачено 692973.8 тис.грн. Виконання видаткової час-

тини загального фонду бюджету за 2013 рік по Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації становить 631587,6 тис.грн., що відповідає 91% до уточне-

ного плану 2013 року, в т.ч. по галузям: 

- Державне управління – виконання становить 29831.4 тис.грн., або 94% до уточне-

ного розпису 2013 року – 31751.0 тис.грн. 

- Освіта – виконання становить 392790.1 тис.грн., або 90% до уточненого розпису 

2013 року – 436740,6 тис.грн. 

- Охорона здоров’я – виконання становить 93343,3 тис.грн., або 92% до уточненого 

розпису 2013 року – 100968,3 тис.грн. 

- Соціальний захист та соціальне забезпечення – виконання становить 17996,1 тис. 

грн., або 80% до уточненого розпису 2013 року – 22679.5 тис. грн. 

- Житлово-комунальне господарство – виконання становить 69147,9 тис.грн., або 

99% до уточненого розпису 2013 року – 69943,7  тис.грн. 

- Культура і мистецтво – виконання становить 22904,7 тис.грн., або 96% до уточне-

ного розпису 2013 року – 23935.3 тис.грн. 

- Фізична культура і спорт – виконання становить 5519,1 тис.грн., або 80% до уточ-

неного розпису 2013 року – 6900,4 тис.грн. 

- Інші видатки – виконання становить 55,0 тис.грн., або 100% до уточненого розпи-

су 2013 року – 55,0 тис.грн. 

Виконання видаткової частини загального фонду бюджету за 2013 рік по Обо-

лонській районній в місті Києві державній адміністрації по захищеним статтям ста-

новить 531939,3 тис.грн., що складає 84,2% від усіх видатків за рік, в т.ч. по видам 

виплат: 
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- по заробітній платі з нарахуваннями – 473507.2 тис.грн., що складає 75% від усіх 

видатків за рік; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 30512,9 тис.грн., що складає 5% від 

усіх видатків за рік; 

- харчування та медикаменти – 27919,1 тис.грн., що складає 4,4% від усіх видатків за рік. 

По спеціальному фонду виконання становить – 64805,5 тис.грн., або 90% до 

уточненого розпису 2013 року – 71644,1 тис.грн. 

Протягом 2013 року: 

-  фінансування органів державної влади, бюджетних установ та організацій освіти, 

культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, соціального захисту на-

селення, комунальних підприємств, а також заходів та програм відбувалося згідно 

затверджених бюджетних призначень, кошторисів та помісячних планів асигнувань 

в найкоротший термін після отримання коштів з міського бюджету; 

- складались документи необхідні для забезпечення та виконання бюджетного процесу; 

- велась злагоджена плідна робота з казначейством Оболонського району, Головним фі-

нансовим управлінням та іншими підрозділами КМДА; 

- надано мережу установ, організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету 

до казначейства Оболонського району міста Києва; 

- складені, проаналізовані та затверджені кошторисні призначення та плани асиг-

нувань по головному розпоряднику коштів Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації; 

- велося виписування розпоряджень про виділення коштів з фондів місцевих бю-

джетів та розподілів виділених бюджетних асигнувань по розпорядникам та одер-

жувачам коштів Оболонського району; 

- щомісячно надавались фінансові звіти до Головного фінансового управління ви-

конавчого органу Київської міської ради (КМДА); 

- складались квартальні звіти про виконання бюджету міста Києва по головному 

розпоряднику Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації та пода-

вались до Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА); 

- велась робота по заповненню даними автоматизованої системи "Єдина інформа-

ційна система управління бюджетом"; 

- складанні паспорти бюджетних програм та звіти про виконання паспортів бюдже-

тних програм, а також проводився аналіз показників виконання паспортів бюджет-

них програм; 

- проводились перевірки розпорядників коштів, щодо цільового використання бю-

джетних коштів та дотримання ними виконання бюджетного законодавства та нор-

мативно-правових актів; 

- здійснювався загальний контроль за виконанням бюджету.   

Для формування видаткової частини бюджету міста Києва на 2013 рік до Го-

ловного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА) були надані бюджетні запити по головному розпоряднику Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації.   
 

Управління майном комунальної власності міста Києва, переда-
ним до сфери управління району 
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На 01.01.14 у сфері управління Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації перебуває 632,4 тис. кв.м. нежитлових приміщень. За звітний період 

передано в орендне користування 56,1 тис. кв.м. приміщень, оформлено 501 дого-

ворів оренди з підприємствами різної форми власності, громадськими та благодій-

ними організаціями. 

Середня вартість 1 кв.м. оренди нежитлових приміщень які перебувають у гос-

подарському віданні комунальних підприємств становить 56,14 грн., які перебува-

ють в оперативному управлінні районного управління освіти – 11,26 грн, районно-

го управління охорони здоров’я – 60,64 грн.  

Отримано від оренди нежилих приміщень у   2013 році – 11022,4 тис. грн. Час-

тина коштів від отриманої комунальними підприємствами суми перераховано до 

бюджету міста Києва. 

За звітний період погашено заборгованості за оренду комунального майна те-

риторіальної громади м. Києва  на суму 2055,8 тис. грн.  Направлено боржникам 

512 приписів, рахунків - попереджень. У 2013 році у порівнянні з попереднім пері-

одом заборгованість орендарів зменшилася на 163,4 тис.грн. 
 

Промисловий комплекс 
 

В промисловому комплексі Оболонського району м.Києва працює 73 великих 

промислових підприємства, з яких лише 3 державні. Водночас 18 підприємств про-

тягом останніх років припинили виробничу діяльність. 

Це такі всім відомі підприємства, як: «Лакма», «Цукроавтомат», «Склотар-

ний», «Миловарний», «Любава», завод дитячого харчування «Салюс», «Вуглекис-

лота» та інші.  

Окрім того, не витримали економічної кризи ряд невеликих підприємств, які в 

свій час були введені в «промислове коло» району. 

Багатогалузева структура промислового комплексу представлена 9 галузями, а 

саме: металургією та обробленням металу, хімічною промисловістю та машинобу-

дуванням, виробництвом деревини, неметалевих виробів, легкою, харчовою та це-

люлозно-паперовою промисловістю.  

У середньому, промислові підприємства району, щомісячно реалізують товар-

ної продукції на суму понад 400,0 млн.грн.  

Частка району в загальноміському обсязі реалізованої продукції, з початку ро-

ку становить 7,8%.  

Структура промислового комплексу району, як і по місту загалом, за період 

2009 – 2013 роки зазнала істотних змін. 

До 2012 року Оболонський район займав одне з перших місць по питомій вазі в об-

сязі реалізованої товарної продукції у місті Києві (дані наведені нижче в таблицях). 

У 2013 році із-за змін у методології формування сукупності промислових підпри-

ємств за формою 1-ПЕ (статистична звітність), відповідно до якої до «кола промис-

лових підприємств» районів почали вводити підприємства, які фактично розташо-

вані в інших регіонах України, але юридично рахуються в місті Києві (здебільшого 

в центральних Печерському та Шевченківському районах), наш район з передових 

позицій спустився на п’яте місце. 

За січень-листопад 2013 року реалізовано товарної продукції на суму 5089,9 млн.грн.  

Роки 2011 2012 2013(очік.) 

Обсяг реалізованої  промислової продукції, млн.грн. 5316,8 5987,9 5489,9 
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Роки 2011 2012 2013(очік.) 

Питома вага району, % 11,3 11,3 7,8 

Кількість підприємств 72 72 73 

Найбільшу частку у загальному обсязі виробництва по району займає підпри-

ємство ПАТ «Оболонь» - 46%. 

Вагому частку мають також  підприємства: ТОВ «СК Джонсон», ТОВ «Бетон 

Комплекс», ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 10», ТОВ «НІК – електроніка»,  

ДЧП «Поліграфічний комбінат «Зоря».  

Окрім вищезазначених підприємств-лідерів промислового комплексу району, 

продовжують стабільно працювати підприємства: ТОВ «Завод «Мікрони», ПАТ 

«ЕМЗ «Металіст», ПАТ «Чинбар», ПАТ «Макаронна фабрика», ДП «Київська полі-

графічна фабрика «Зоря», ПАТ «Промзв’язок», ПАТ «Завод «Маяк», ПП «Яро-

слав», ТОВ «Український папір», ТОВ «Перший трубний завод», ТОВ «Термінал 

М», ПАТ «Завод ЗБВ ДБК-4», КДВП «Контакт» УТОГ. 

Серед промислових підприємств Оболонського району інноваційно - активни-

ми є 23 підприємство. Питома вага таких підприємств у загальній кількості підпри-

ємств становить 31,5%. 

Ряд підприємств району впродовж року займались впровадженням  інновацій-

ної продукції: КВО «Медапаратура», КДВП «Контакт», ПАТ «Пром’звязок», ТОВ 

«Український папір», ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 10», АТ «Чинбар», 

ПП «Ярослав».  

Провідні промислові підприємства району регулярно приймають участь у різнома-

нітних виставкових заходах та бізнесових форумах, на яких діляться своїм досвідом в 

освоєнні інноваційних видів продукції та технологічних процесів, знаходять партнерів по 

бізнесу, набувають інформацію у сфері інновацій та технічних досягнень. 

Важливим напрямком розвитку виробництва та підвищення конкурентоздат-
ності промислових підприємств, а також збільшення експорту і зростання надхо-
джень до бюджету повинно стати створення кластерних об’єднань, що і передбаче-
но Державною програмою розвитку внутрішнього виробництва.  

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація запропонувала в 

якості пілотного проекту створити на базі Оболонського району кластерні 

об’єднання у розрізі легкої промисловості, а також машинобудування. 

Впродовж 2013 року в цьому напрямку в районі велась організаційна робота. 

Відповідні листи були направлені Прем’єр-Міністру України М.Азарову та керів-

никам КМДА.  

В районі на постійні основі працює громадська організація «Рада директорів 

підприємств, установ та організацій Оболонського району». В 2013 році проведено 

5 засідань Ради.  
 

Стан наукового потенціалу 
 

На території Оболонського району працюють 6 науково-дослідних інститутів і 

установ, які звітують у Міськстат.  Серед них найбільш відомі: «Інститут надтвер-

дих матеріалів ім. В.М. Бакуля» НАН України, ДНВП «Алкон-твердосплав 

НАНУ», «Інститут гідробіології» НАНУ, «Український державний геологорозвіду-

вальний інститут».  
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Крім того, в районі працює Київський експертно-технічний центр Держгірп-

ромнагляду України – установа, яка, окрім виробничої діяльності, займається нау-

ково-технічними розробками. 

Загальний обсяг наукових робіт (за 9 місяців 2013 року) становить 73761,4 

тис.грн., що складає 116,7% до відповідного періоду 2012 року (в 2012році ця сума 

складала - 63205,5 тис.грн.), виконано власними силами робіт на суму 73411,3 тис.грн. 

Валові витрати на виконання науково-технічних робіт становлять 70600,8 тис.грн. 

Чисельність працівників основної діяльності, які беруть участь у виконанні науко-

вих та науково-технічних робіт складає - 1184 чол. 

Середньомісячна  заробітна плата виконавців - 4551,6 грн., що на 115,8% більше 

ніж в 2012 році. 

У травні 2013 року відбулося засідання Круглого столу з нагоди Дня науки на 

території ПАТ «УНДІ шкіряно-взуттєвої промисловості». 

Проблемними питаннями в функціонуванні та розвитку наукового комплексу в 

Оболонському районі, як і по місту Києву загалом, лишаються низький рівень фі-

нансування наукових установ та організацій, , низький рівень впровадження науко-

вих досягнень у виробництво, невисока престижність роботи науковців і пов’язана 

з цим проблема підготовки молодих фахівців.  

Залучення потенціалу наукових установ району для потреб промислового ком-

плексу, фінансування окремих програм для комунальних служб і організацій райо-

ну могло б принести обопільну користь і дозволить ефективно вирішувати пробле-

ми гармонійного розвитку району.  
Розвиток ринкової економіки сприятиме створенню можливостей для пошуку нових 

ефективних напрямків роботи та додаткових джерел фінансових надходжень як для кру-

пних наукових організацій, так і для розвитку малих наукових підрозділів.  
 

Регуляторна політика  
 

27.06.12 відбулось відкриття приміщення Центру надання адміністративних 

послуг в Оболонському районі міста Києва за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталін-

града, 57, в якому облаштовано 18 робочих місць та надаються 58 адміністративних 

послуг. В центрі наявні інформаційні стенди із зразками заповнення заяв та необ-

хідних для отримання адміністративних послуг документів, інформаційний 

термінал, автоматизована система управління чергою, система електронного доку-

ментообігу, також є можливість здійснення оплати за надання адміністративних 

послуг через термінал самообслуговування.   

На 01.01.13 в Центрі надання адміністративних послуг надано 56536 адмінстратив-

них послуг та прийнято 56616 заяв на отримання адміністративних послуг. 

На 01.01.14 в відділі (Центрі) надання адміністративних послуг надано 39060 адмін-

стративних послуг та прийнято 39184 заяви на отримання адміністративних послуг. 

Зменшення кількості надання адміністративних послуг та заяв в 2013 році в 

порівнянні з 2012 роком відбулось в зв’язку з тим, що відділ державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації переданий у підпорядкування Реєстраційної служби Голо-

вного Управління юстиції у місті Києві, тому з 01.08.2013 показники роботи відді-

лу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців не включа-

лись до звітних данних Центру надання адміністративних послуг Оболонського ра-

йону. 
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З вересня 2013 року в Центрі надання адміністративних послуг надаються послуги з:  

- видачі паспорта громадянина України особам, які досягли 16 - річного віку; 

- вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України при досягненні 25- 

та 45- річного віку. 

Для забезпечення надання адміністративної послуги з оформлення паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон Оболонською районною в місті Києві 

державною адміністрацією в Центрі надання адміністративних послуг Оболонсько-

го району виділено окрему кімнату, в якій облаштовано та укомплектовано три ро-

бочі місця відповідно до протоколу №1 від 08.07.2013 року до Угоди про співробі-

тництво між Державною міграційною службою України та Київською міською 

державною адміністрацією від 17 квітня 2013 року №3. 

Разом з тим, необхідно відзначити, що 5 адміністративних послуг можливо за-

мовити по телефону та через електронний кабінет (Швидкі послуги) : 

- надання статусу та видача довідки «Дитина війни»; 

- видача довідки про компенсаційні виплати батькам на дітей, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- видача довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги; 

- видача довідки про перебування на квартирному обліку; 

- видача довідки про перебуванняу списках бажаючих прийняти участь 

у програмах «Доступне житло» (70/30 та 50/20/30). 

З початку липня впроваджено спільний проект Київської міської державної 

адміністрації та Київської міської дирекції УДППЗ «Укрпошта» – «Адміністративні 

послуги: спрощений доступ через пошту», що надає можливість отримати 20 видів 

адмінпослуг на безоплатній основі (без урахування пересилання документів по-

штовим відправленням) засобами поштового зв’язку. 

На виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господар-

ської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.09 №526 «Про 

заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері гос-

подарської діяльності», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі Укра-

їни від 12.01.12 №28 „Про затвердження Положення про державного адміністрато-

ра і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами, 

суб’єктами господарювання” розпорядженням Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 21.07.11 №372 створений та функціонує Дозвільний 

центр Оболонського району м. Києва. 

Функціонування Дозвільного центру Оболонського району м. Києва забезпечуєть-

ся відділом (Центром) надання адміністративних послуг . 

Протягом 2013 року в Дозвільному центрі здійснювався прийом декларацій ві-

дповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законо-

давства з питань пожежної безпеки та проводилася видача 2-х видів документів до-

звільного характеру: 

- висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів; 

- експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійсню-

ють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконт-

рольних санітарній службі.  

На 01.01.14 в Дозвільному  центрі Оболонського району м.Києва видано 255 

документів дозвільного характеру (з них 187 висновків державної санітарно-

епідеміологічної експертизи діючих об’єктів та 68 дозволів на початок роботи Обо-
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лонського РВГУ Держтехногенбезпеки у м. Києві), відмовлено у видачі документів 

дозвільного характеру 5 особам, та надано 1686 консультацій з питань отримання 

дозвільних документів.  

На 01.01.13 в Дозвільному  центрі Оболонського району м.Києва видано 713 

документів дозвільного характеру (з них 573 висновки державної санітарно-

епідеміологічної експертизи діючих об’єктів,  143 дозволи на початок роботи Обо-

лонського РВГУ Держтехногенбезпеки у м. Києві), відмовлено у видачі документів 

дозвільного характеру 20 особам та надано 1630 консультацій з питань отримання 

дозвільних документів.. 
 

Інвестиційна політика 
 

Одним із напрямків повноважень районної державної адміністрації є сприян-

ня здійсненню інвестиційної діяльності на території району. 

В Оболонському районі із залученням іноземних інвестицій працює 621 коме-

рційне підприємство різних галузей. Спостерігається зменшення надходжень пря-

мих іноземних інвестицій на підприємства району. Враховуючи динаміку змен-

шення на 01.01.14 надходження  прямих іноземних інвестицій в район очікується в 

обсязі 1457,1 млн. дол. США (обсяг прямих іноземних інвестицій за 9 місяців 2013 

року склав 1392,9  млн. дол. США, що більше в 109,6 % до відповідного періоду 

2012 року). 

На постійному контролі знаходиться інноваційна діяльність в промисловості 

району, що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу у виробництво і соціальну сферу. 

На 01.01.14 в районі 7 промислових підприємств мають перспективні інвестицій-

ні проекти і потребують залучення інвестицій в обсязі 57 млн. 800 тис. грн.  

 Протягом 2013 року Оболонською районною в місті Києві державною адміні-

страцією проводились відповідні  роботи щодо оформлення права користування 

земельними ділянками по прийнятим, на засіданні постійно діючої конкурсної ко-

місії по залученню інвесторів, інвестиційним проектам (реконструкція нежилих 

будинків з добудовою офісних приміщень) у відповідності до «Тимчасового поряд-

ку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель 

комунальної власності в місті Києві», затвердженого рішенням Київської міської 

ради від 28.02.2013 № 63/9120. 
 
 
 
 
 
 

Внутрішній ринок товарів і послуг 
 

Торговельне обслуговування населення Оболонського району здійснюють  673 

стаціонарних об’єкти торгівлі по продажу продовольчих та непродовольчих това-

рів,  326 підприємств  ресторанного господарства. 

 В  2013 році в районі відкрито 16 об’єктів торгівлі – 7 супермаркетів, 2 мага-

зинів продовольчої та 2 непродовольчої мережі, 5 закладів ресторанного господар-

ства. 

 Відкриття сучасних прогресивних закладів торгівлі, адаптованих до світових 

стандартів, які застосовують високотехнологічні форми обслуговування - торгові 

центри, супер-гіпермаркети,  - дало можливість забезпечити населення району тор-
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говельними площами на 1000 чоловік – 1163,2 кв.м., що більше як у 2 рази переви-

щує діючі нормативи.   

Основний показник  розвитку галузі – товарообіг, який в 2013 році  очікується 

до 13 500 млн.грн.   

575 об’єктів побутового обслуговування. надають свої послуги мешканцям ра-

йону. У 2013 році відкрито 45 підприємств  побутового обслуговування, це перука-

рні, ремонт та виготовлення металевих виробів, ремонт швейних виробів, шкірга-

лантереї та взуття, ремонт ювелірних виробів, чистка пухо-перових виробів, хімчи-

стка, фото послуги та послуги копіювання, послуги експрес-манікюру, шиномон-

тажу та СТО. 

Реалізація побутових послуг за рік складає 301,0 млн. грн. 

На території  району функціонує 11 ринків загальною площею 17,4452 та зага-

льною кількістю торговельних місць - 7647 од. Сьогодні ринки вирішують важливі 

соціальні і економічні завдання: стабілізують ринок праці та дають населенню нові 

робочі місця . 

У 2013 році проведено 86 сільськогосподарських ярмарок вихідного дня та 85 

додаткових в будні дні. Ярмарки проводяться щоп’ятниці та щосуботи і задоволь-

няють потреби населення району плодоовочевою продукцією та іншими продово-

льчими товарами в повній мірі.  

В ярмарках беруть участь товаровиробники сільськогосподарської продукції, 

продовольчих товарів з усіх регіонів України.   

З 1 серпня по 11 вересня 2013 року організовано та проведено районний шкі-

льний ярмарок  за участю вітчизняних товаровиробників (в т.ч. київських) та  при-

йнято участь в міському шкільному ярмарку  17-18 серпня на вул.Хрещатик. 

Крім того, райдержадміністрацією організовано участь підприємств торгівлі в 

міському ярмарку по продажу товарів для садівників, городників та фермерів на 

вул. Ревуцького. 

Проведено торговельне обслуговування міських заходів присвячених святу 

Водохреща на Оболонській набережній та районних святкових заходів до  свята 

«Масляної» і «Івана Купала». 

На весняно-літній період 2013 року була розгорнута мережа об’єктів дрібноро-

здрібної торгівлі по продажу морозива, прохолоджувальних напоїв, плодоовочевої 

продукції та баштанних культур. 

З метою підвищення інформаційно-просвітницької роботи на ринках Оболон-

ського району створені консультаційні пункти з надання необхідної  правової до-

помоги споживачам щодо захисту їх прав та суб’єктам господарювання щодо до-

тримання законодавства про захист прав споживачів. 

По телефону „гаряча лінія ” з питання порушення  прав споживачів в 2013 році 

надано 515 усних роз’яснень щодо використання Закону України "Про захист прав 

споживачів". Проводились обстеження  нових об’єктів торгівлі, ресторанного гос-

подарства та побутового обслуговування. Надавалась консультативна та методична 

допомога суб’єктам господарювання щодо дотримання чинного законодавства, що 

регулює їх діяльність. 

 Проведено конкурси  серед суб’єктів  господарювання сфери побутового об-

слуговування на звання «Зразковий в Оболонському районі  м. Києва» та «Зразко-

вий в місті  Києві». Присвоєно звання «Зразковий в Оболонському районі м. Киє-

ва» 4 підприємствам побуту та 2 підприємствам - «Зразковий в місті  Києві». 
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Забезпеченість житлом 
 

На 01.01.14 на квартирному обліку в держадміністрації району перебуває 4682 

сім’ї, серед яких (на 01.01.13 було 7307 сімей, станом на 01.01.12 було 9511  сімей): 

- в загальній черзі – 2264 сім’ї (на 01.01.13 - 3547 сімей, на 01.01.12 - 5084 сімї); 

- в першочерговому списку – 1930 сімей (на 01.01.13 – 3009 сімей, на 01.01.12 – 3569 сімей); 

- в позачерговому списку – 488 сімей (на 01.01.13 - 751 сім’я, на 01.01.12 -   858 сімей). 

На соціальному квартирному обліку перебуває 28 сімей та одиноких громадян 

(з числа перебуваючих на квартирному обліку). У 2013 році на соціальний кварти-

рний облік прийнято 1 особу. 

За 2013 рік за рахунок житлової площі, виділеної Головним управлінням жит-

лового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), а з 01.01.13 – Департаментом будівництва та житлового 

забезпечення Київської міської державної адміністрації поліпшені житлові умови 3  

сім’ям (у 2012 році - 5, у 2011 році - 6), з них: 

- інвалідам Великої Вітчизняної війни  1 групи – 2 (у 2012 – 1,  у 2011 – 2); 

- інвалідам війни - інтернаціоналістам – 1  (у 2012 – 1 , у 2011 – 0); 

З квартирного обліку знято 36 сімей та одиноких громадян у зв’язку з отри-

манням житла по міській програмі змішаного фінансування будівництва житла та 

по державним програмам „Доступне житло” та пільгове молодіжне кредитування 

будівництва житла (у 2012 році - 74, у 2011 - 33). 

У спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого 

віку та інвалідів без зняття з квартирного обліку поселено 1 особу (у 2012 році – 8 

сімей та одиноких громадян, у 2011 році - 4). 

З фонду житла соціального призначення м. Києва у 2013 році житлова площа 

не виділялась (у 2012 році - поліпшені житлові умови 2 сім’ям, у 2011 році – 0). 

За клопотаннями від організацій, установ та підприємств затвердженні їх рі-

шення про надання житла сім’ям 14 працівників (у 2012 році – 59, у 2011 році - 24). 

Виключено із числа службових 24  квартири (у 2012 році – 37, у 2011 році - 51). До 

числа службових включені 10 квартир (у 2011 році – 11, у 2012 – 17). 

Усього у за 2013 рік вирішувалось 52 питання по наданню (закріпленню) жит-

лової площі (у 2012 році – 131, у 2011 році – 177), а з урахуванням програм змішане 

фінансування (міська програма) та „Доступне житло”(державна програма) 88 

сім’ям та одиноким громадянам (у 2012 році – 205).  

Відповідно до пункту 25-1 Правил обліку громадян, які потребують поліпшен-

ня житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР”, затвер-

джених Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української  ради професій-

них  спілок  від 11 грудня 1984 року №470 (доповнений постановою Кабінету Міні-

стрів України  № 238 від 11.03.2011) 4848 квартирних справ було включено до 

Єдиного  державного  реєстру  громадян,  які потребують поліпшення житлових 

умов, з них за 2013 рік – 1719. 
 

Будівництво 
 

По об’єктах, де Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація та 

підпорядковані їй підрозділи виступають замовником будівництва, реконструкції 

об’єктів, визначених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва за 
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2013 рік освоєно капіталовкладень на суму 29235,3 тис.грн., що складає 90,4% ви-

конання до програми,  в тому числі:  

-в галузі «Комунальне будівництво»  по об’єкту: «Реконструкція парку відпочинку 

«Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній» освоєно 1244,3 тис.грн.; 

-в галузі «Охорона здоров’я» освоєно капіталовкладень на суму 1211,9 тис.грн. в тому числі:  

- по об’єкту «Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду дитячої поліклініки №2 

на вул. Тимошенко, 14»  - 160,7 тис.грн.;  

- по об’єкту «Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду центральної районної 

дитячої поліклініки на  вул. Північній, 4-А» -  освоєно 221,9 тис. рн.; 

- по об’єкту «Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду центральної районної 

поліклініки на  вул. Тимошенко, 14» -  освоєно 229,3 тис. грн.; 

- по об’єкту «Реконструкція дитячої поліклініки №1 на Л.Гавро, 26 » освоєно 600,0 тис. грн. 

-в галузі «Освіта» освоєно капіталовкладень на суму 26 769,8  тис. грн., в тому чис-

лі по об’єктах:  

- «Реконструкція будівлі середньої загальноосвітньої школи № 168 на                         

вул. Озерній,  2» освоєно – 300 тис.грн. ; 

-«Реконструкція стадіону гімназії №143 та середньої загальноосвітньої школи         

№231 на вул. Богатирській, 2-Б» освоєно – 5 521,0 тис.грн.; 

-«Реконструкція будівлі  спеціалізованої школи №211 на вул. Лайоша Гавро,                     

24-А» освоєно – 5500,0 тис.грн.; 

-«Реконструкція дошкільного навчального закладу №572 на                                       

просп. Оболонському, 14-Г» освоєно – 5130,7 тис.грн.; 

- Реконструкція дошкільного навчального закладу №208 на                                       

просп. Оболонському, 7-А» освоєно – 5548,6 тис.грн.; 

-«Реконструкція покрівлі і добудова гімназії №143 на вул. Богатирській, 2-Б»  

освоєно – 5,8 тис.грн; 

-«Реконструкція дошкільного навчального закладу №533 на                                       

просп. Оболонському, 15-в» освоєно – 150,0 тис.грн.; 

- «Реконструкція дошкільного навчального закладу №585 на вул. Маршала Мали-

новського, 1-б» освоєно – 1444,6 тис.грн.; 

-«Реконструкція дошкільного навчального закладу №260 на                                       

просп. Оболонському, 16-б» освоєно – 1444,0 тис.грн.; 

-«Реконструкція дошкільного навчального закладу №193 на                                        

просп. Оболонському, 16-г» освоєно – 1444,0 тис.грн.; 

-«Реконструкція фасаду загальноосвітнього навчального закладу №214 на просп. 

Оболонському, 9-а» освоєно – 42,0 тис.грн.; 

-«Реконструкція фасаду загальноосвітнього навчального закладу №225 на просп. 

Оболонському, 9-б» освоєно – 42,0 тис.грн.; 

-«Реконструкція фасаду спеціалізованої школи №239 на просп. Оболонському, 16-

д» освоєно – 42,0 тис.грн.; 

-«Реконструкція міжшкільного стадіону середньої загальноосвітньої школи №225 

та середньої загальноосвітньої школи 214 на просп. Оболонському, 9-б» освоєно – 

155,1 тис.грн.. 

На виконання рішення № 337/9394 від 22.05.2013 «Про деякі питання ведення 

реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Києві» районні в міс-

ті Києві державні адміністрації в межах повноважень  здійснюють присвоєння по-

штових адрес об’єктам містобудування. В 2013 році Оболонською районною в міс-
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ті Києві державною адміністрацією в межах компетенції було присвоєно 8 пошто-

вих адрес об’єктам містобудування. 
 

Благоустрій 
 

Згідно розпоряджень Оболонської районної в місті Києві державної адмініст-

рації від 26.03.13 №132 "Про проведення весняного двомісячника з благоустрою, 

озеленення та поліпшення санітарного стану району у 2013 році" та від 25.09.13 

№459 "Про проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліп-

шення санітарного стану району у 2013 році" було створено комісії по проведенню 

весняного та осіннього місячників з благоустрою. 

Щотижня проводились комісійні перевірки ходу виконання запланованих заходів 

по проведенню місячників з благоустрою із залученням громадськості, студентів на-

вчальних закладів та учнів середніх шкіл. Проведено щотижневі засідання та виїзні 

наради для перевірки виконання заходів, графіків роботи на місцях. 

За результатами проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленен-

ня та поліпшення санітарного стану міста Києва Оболонський район посів – 2 міс-

це, за результатами осіннього місячника – 1 місце.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.03 № 1119 

"Про організацію щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкра-

щого благоустрою і підтримки громадського порядку" та виконання розпоряджен-

ня виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.01.04 №82 "Про що-

річний міський конкурс "Район найкращого благоустрою і підтримки громадського 

порядку" (із змінами та доповненнями) підготовлено матеріали для участі в конку-

рсі. 

Посадові особи відділу контролю за благоустроєм в 2013 році здійснювали ко-

нтроль за станом благоустрою території району. За виявленими порушеннями Пра-

вил благоустрою території в місті Києві, у встановленому порядку складали відпо-

відні приписи та протоколи про адміністративні правопорушення. 

Складені посадовими особами відділу протоколи про адміністративні право-

порушення надсилались відповідно до ст. 257 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення органу, уповноваженому розглядати справу про адміністративне 

правопорушення. 

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, у 2013 році: 

Проводив в межах своєї компетенції нагляд за додержанням правил благоуст-

рою території, затверджених рішенням Київської міської ради "Про правила благо-

устрою міста Києва" від 25.08.08 № 1051/1051.  

 Працівниками відділу контролю за благоустроєм Оболонського району за 2013 рік: 

- виявлено загальну кількість порушень правил благоустрою – 3552, із них усу-

нуто – 2957; 

- складено протоколів про адміністративне правопорушення по статті 152 Кодек-

су України про адміністративне правопорушення – 517; 

- вручено приписів в 2013 році – 3035; 

- розглянуто звернень до "Контактного центру міста Києва" та "Урядового кон-

тактного центу" – 1213; 

- розглянуто листів загального відділу Оболонської районної в місті Києві дер-

жавної адміністрації – 960; 
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- розглянуто листів, заяв, скарг до громадської приймальні Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації – 136.    

Працівниками відділу контролю за благоустроєм проводились перевірки від-

новлення благоустрою відповідно до аварійних контрольних карток та планових 

контрольних карток, виданих Департаментом міського благоустрою та збереження 

природного середовища. 

За 2013 рік у відділі контролю за благоустроєм Оболонського району закрито 310 

аварійних контрольних карток і відповідно відновлено благоустрій по 310 адресам.  

За несвоєчасне відновлення благоустрою і закриття ордерів, фахівцями відділу 

контролю за благоустроєм району вручено 29 приписів начальнику РТМ "Поділ" 

СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "Київенерго" Звоніку Ю.В та складено 6 про-

токолів про адміністративні правопорушення на майстрів дільниць РТМ "Поділ" 

СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "Київенерго", які є відповідальними по конт-

рольним карткам.  

За 2013 рік  на території Оболонського району демонтовано 436 МАФ, із них: 

- демонтовано РДА – 285; 

     - демонтовано КП "Київблагоустрій" – 151. 

Розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 

21.03.13 №125 в Оболонському районі створено Комісію для проведення демонтажу 

самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд.  

В 2013 році демонтовано 285 тимчасових споруд, які були встановлені без до-

звільної документаці, з них 53 нововстановлені.  

Відповідно до ухвал суду, накладено заборону  демонтажу на 50 МАФ (ТС), 

які розміщено на території Оболонського району. 

В 2013 році роботи по демонтажу МАФ на території району були проведені 

ТОВ "Арктика Адвертайзинг", відповідно до угод,укладених з КП УЗН, КП "ЖС 

"Приозерне"; КП " ЖС "Оболонь"; КП "ЖС "Куренівка". 

Демонтовані ТС (МАФ) знаходяться на штрафмайданчику, за адресою: вул. 

Полярна, 20. 
 

Озеленення 
 

Щоденно виконувалися роботи по санітарному прибиранню об'єктів 

благоустрою. Проведено роботи по створенню, закладанню нових квітників, клумб, 

рабаток, вертикального озеленення з посадкою квітів, відновленню газонів з підсівом 

газонної трави. Утримуються в належному стані  малі архітектурні елементи (паркові 

меблі, обладнання ігрових та спортивних майданчиків, урни, декоративні вази тощо). 

Велику увагу звернено на щоденний полив зелених насаджень на протязі 

спекотливого періоду. Для покращення естетичних та агротехнічних якостей зелених 

насаджень на протязі року виконано підживлення рослин, прополювання від бур'янів, 

рихлення та окучення. 

№ 

п/п 

Найменування робіт  Од. 

вим. 
План  

виконання 

Факт. 

виконання   

Озеленювальні роботи 

1 Посадка дерев шт. 800 1067 

2 Посадка кущів шт. 3000 5082 

3 Посадка квітів т.шт. 1060 1069,642 
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4 Ремонт газонів га 12 12,05 

5 Посадка кущів троянд т.шт. - 15,883 

Доглядні роботи 

1 Формовочна і санітарна обрізка дерев т.шт. 9,25 9,25 

2 Фарбування зрізів після обрізки т.шт. 9,25 9,25 

3 Догляд за доріжками з врах. кратн. га 6,87 6,87 

4 Санітарна очистка газонів з врах.кратн. га 660 660 

5 

Щоденне прибирання газонів та набережної р. 

Дніпро га 570 570 

6 Вивіз сміття, гілля, опалого листя м3 3240 4917,8 

7 Догляд за кущами - формовочна обрізка т.шт. 85 85 

8 Зняття сухих та аварійних дерев шт. 650 791 

9 Очищення дерев від омели шт. 350 376 

10 Догляд за живоплотом м/п 1179 1179 

11 Розокучення дерев т.шт. 9,85 9,85 

12 Розокучення кущів т.шт. 34,45 34,45 

13 Заміна рослинного грунту в лунках дерев шт. 1350 1350 

14 Очищення пристовбурних лунок від піску шт. 1350 1350 

15 Внесення добрив під дерева т.шт. 7,11 7,11 

16 Внесення добрив під кущі т.шт. 36,4 36,4 

17 Внесення добрив під квітники га 6,2 6,2 

18 Зняття напливів піскосуміші з газонів (мех.) га 12 12 

19 Скошування газонів га 780 780,0 

20 Згрібання скошеної трави з врах.крат. га 160 160,0 

21 Корчування пнів шт. 650 650 

22 Кронування дерев шт. 95 95 

23 Видалення сухих та перестійних кущів шт. 2100 2100 

24 Очищення доріжок від рослинності га 4,86 4,86 

25 Прополювання квітників з врах.крат. га 18,69 18,69 

26 Прополювання газонів з врах.крат. га 21,6 21,6 

27 Рихлення квітників з врах.крат. га 10,64 10,64 

28 Рихлення лунок під деревами т.шт. 81 81 

29 Рихлення лунок під кущами т.шт. 48,8 48,8 

30 Видалення дикої порослі на деревах т.шт. 8,3 8,3 

31 Полив квітників з врах.крат. га 26,6 26,6 

32 Полив газонів з врах.крат. га 320 320 

33 Полив дерев т.шт. 6,8 6,8 

34 Полив кущів т.шт. 8,2 8,2 

35 Окучення дерев на зиму т.шт. 9,85 9,82 

36 Окучення кущів на зиму т.шт. 34,5 34,6 

37 Згрібання листя з газонів та набережної га 328 328 
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Для підтримання належного санітарно-епідеміологічного стану на території 

Оболонського району ліквідовуються несанкціоновані стихійні навали сміття. Те-

риторії впорядковуються, рекультивовуються з підсівом трави та вивозиться побу-

тове сміття в місця утилізації.  

В теплично-парниковому господарстві вирощено квіткова продукція як кили-

мових, однорічних квітів, так і вазонної продукції для влаштування вертикального 

озеленення в скверах та парках району. На відкритому ґрунті підприємства влас-

ними силами вирощується посадковий матеріал хвойних та декоративно-листяних 

кущів.  

Протягом 2013 року на Співочому полі у Печерському ландшафтному парку 

відбулося 4 міські виставки квітів, в яких було прийнято участь.  

Для покращення рівня озеленення міста та підвищення естетичного вигляду 

квіткових клумб висаджено 15883,0 тис.троянд на підпорядкованих територіях. По-

садковий матеріал підприємство отримало на безоплатній основі від ККО «Київзе-

ленбуд» (б/ зона по вул. М.Тимошенка; пр.Оболонський; тр. розв’язка вул.Л.Гавро-

вул. М.Малиновського; тр. розв’язка площа Сантьяго-де-Чілі). 

Згідно завдань і заходів, передбачених Програмою комплексного розвитку зе-

леної зони м. Києва до 2015 року виконано роботи на таких об’єкахі: 

- капітальний ремонт з/насаджень у сквері по пр. Оболонському, 21-43: 

- капітальний ремонт скверу по вул.. Бережанській, 22-10: 

- капітальний ремонту скверу по вул.. М.Тимошенка, 2а-4а- пр.Оболонській, 13-15. 
 

Шляхове господарство і його стан 
 

На 01.01.14 на балансі КП ШЕУ Оболонського району знаходиться  132,3 км. 

вулиць та проїздів, площею 2536,6 тис.м
2
, з них: 758,7 тис.м.кв. тротуарів, 1777,9 

тис.м.кв. доріг.  

Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади                            

м. Києва і здійснює свою виробничу діяльність за рахунок бюджетних асигнувань 

та госпрозрахункової діяльності. 

Сума виконаних робіт від загальної діяльності  КП ШЕУ за 2011 рік 16516,3 

тис.грн., у 2012 році 17312,6 тис.грн., за 2013 рік становить 20470,2 тис.грн.  

В 2013 році здійснено:                        

- поточний(дрібний) ремонт шляхового покриття 22,7 тис.м.кв. на суму 3356,5 тис.грн.; 

- відремонтовано оглядових колодязів 47 шт. на суму 37,1 тис.грн.; 

- відремонтовано зливоприймальних колодязів 80 шт. на суму 41,2 тис.грн.; 

- прибрано доріг на площі 2602,2 тис.кв.м. на суму 13175,9тис.грн.: 

- на утримання 32 підземного пішохідного переходу спрямовано коштів                                                                      

у  сумі 3132,0 тис. грн.: 

- на утримання гідроспоруд у сумі 295,1 тис. грн.; (почищено 1505 оглядових  та 

2215 зливоприймальних колодязів).  

- пофарбовано облаштування доріг   площею  17,3 т.п.м. на суму 432,4 тис.грн.; 

Роботи від госпрозрахункової діяльності підприємства за  2011 році – 4181,6 тис. 

грн.,  2012 році – 3786,9тис. грн.,  у 2013 році виконані на суму 3879,3 тис. грн. з них:                                                                                     

- прибирання на суму 251,0 тис.грн.; 

- відновлення покриття 5,0 т.кв.м. на суму 983,8 тис.грн.; 

- ремонт покриття 20,4 т.кв.м. на суму 2089,5 тис.грн.; 

- надання послуг та виконання робіт на суму 555,0 тис.грн.   
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  Відремонтовано доріг у 2011 році – 6,9 тис.м.кв.,  у 2012 році - 9,35 тис.м. кв., 

у 2013 році  на площі  22,7 тис.кв.м. 
 

Житлово-комунальний комплекс 
 

Житловий фонд Оболонського району налічує 990 житлових будинків, з них: 

615 будинків  комунальної власності, 87 житлово-будівельних кооперативів, 19 ві-

домчих будинків, 25 ОСББ, 89 інвестиційних, 143 приватних житлових будинків, 

12 гуртожитків. 

Житловий сектор району обслуговують 6 комунальних підприємств та 9 при-

ватних.  На підприємствах по обслуговуванню житла працює близько 2600 інжене-

рно-технічних працівників та робітників, які здійснюють поточне утримання жит-

лового фонду: прибирання будинків та прибудинкової території, утримання внут-

рішньо будинкових інженерних  мереж, здійснюють технічне обслуговування об-

ладнання будинків.  

Всього за 2013 рік житловими організаціями  району надано послуг населенню 

на суму 402,01 млн.грн., в тому числі послуг з утримання будинків, споруд і прибу-

динкових територій на суму 198,3 млн.грн. Рівень оплати квартплати та комуналь-

них послуг мешканцями,  з врахуванням сплати боргів, по Оболонському  району в 

2013 році склав 99,5%. На 01.01.14 заборгованість мешканців Оболонського району 

за спожиті житлово-комунальні послуги становить –103542,0 тис.грн.  Для  змен-

шення  заборгованості  до неплатників протягом 2013 року були вжиті наступні за-

ходи, а саме: укладено 1501 договір  на реструктуризацію боргу на суму 5187,7 тис. 

грн., вручено 1240 претензій на суму 12 млн. 953,16 тис. грн., вручено 4522  попе-

редження на загальну суму 18 млн. 087,3 тис. грн. 

Протягом 2013 року житлово-комунальними підприємствами забезпечувався 

повний комплекс робіт з утримання будинків, споруд та  прибудинкових територій, 

обслуговування інженерного обладнання: 

- Забезпечувалось санітарне утримання будинків та прилеглих територій. За 2013 

рік підприємствами-перевізниками, які працюють в районі  по вивозу побутового 

сміття та великогабаритних відходів (ВАТ «Київспецтранс», ТОВ «Володар Роз») 

вивезено  349,8 тис.м3 твердих побутових відходів,  28,2  тис.м3 великогабаритних 

відходів та   роздільно зібраних твердих побутових відходів  20,5  тис.м3, для збору 

яких біля житлових будинків встановлено 1212 контейнерів для побутових відходів 

та 573 контейнери для роздільно-зібраних відходів. Для розміщення сміттєзбираль-

них контейнерів облаштовано  203  майданчики, в тому числі 38 з Г- та П-

подібними огорожами.   

- Забезпечення комфортних умов проживання і відпочинку є пріоритетним в роботі 

по утриманню. Саме з такою метою протягом 2011- 2013 років  на прилеглих до 

будинків територіях започатковано створення 50-ти екологічних зон, обладнаних 

спеціальними інформаційними табличками, майданчиками для відпочинку, лавами. 

У 2013 році  відновлено 10,6 га газонів, висаджено 4415 дерев та 2760 кущів, виса-

джено 58200 квітів на прибудинкових територіях.  При виконанні цих робіт була  

задіяна  громадськість району.       

- Багатоповерхові будинки району обладнані ліфтами в кількості 2708 ліфтів, з них:  

відпрацювали термін експлуатації та потребують заміни  – 1599. У 2013 році заве-

ршено виконання капітального ремонту 3-х ліфтів. 
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У 2013 році,  згідно розпоряджень Київської міської державної адміністрації, 

за рахунок коштів міського бюджету, виконувалися  роботи капітального характеру 

в житлових будинках Оболонського району, а саме:  

- виконано ремонт 2-х покрівель, частково виконано ремонт 4-х; 

- частково відремонтовано фасади 5-ти будинків;  

- виконано частковий ремонт інженерних мереж  1-го будинку; 

- встановлено 17  дитячих майданчиків. 

Згідно розпорядження Оболонської РДА виконано капітальний ремонт покрів-

лі за адресою: вул.Сокальська,11. 

 За кошти, що надходять від плати за послуги з утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій  проведено робіт з поточного ремонту на суму  12,429 

млн.грн., а саме: частковий ремонт покрівель, внутрішньо-будинкових мереж та 

електромереж будинків, ремонт ганків та сходових клітин до 2-го поверху, благоу-

стрій прибудинкових територій (ремонт дитячих та спортивних майданчиків, заве-

зення ґрунту та піску).  

  Для необхідності отримання оперативної і достовірної інформації, монітори-
нгу наявних проблем з прив’язкою до їх  актуальності у 2013 році в районі розпо-
чато проведення  реорганізації існуючої системи диспетчерської служби. З метою 
забезпечення переходу диспетчерських служб Оболонського району на програмно-
апаратний комплекс, проведено модернізацію шести диспетчерських служб з 
об’єднанням їх у три. В результаті реорганізації економія фонду  заробітної плати 
операторів та диспетчерів комунальних підприємств по утриманню житла протягом 

2013 року   склала   510,53 тис. грн.  

В межах повноважень головного розпорядника бюджетних коштів по галузі «Житло-
во-комунальне господарство»  управлінням було профінансовано видатки, а саме: 
-Комунальному підприємству з утримання зелених насаджень району на утримання  

– 15 860,44 тис.грн.,  капітальні видатки – 1 808,5 тис.грн.; 

-Комунальним підприємствам по утриманню житла району на демонтаж, переве-

зення самовільно встановлених МАФ та тимчасових споруд – 100,0 тис.грн., на за-

купівлю урн для сміття - 66,6 тис.грн., дотацію на утримання житлового фонду – 

30,0 тис.грн., дотацію на погашення заборгованості з різниці в тарифах за теплову 

енергію – 54 966,0 тис.грн. 

Житлово-комунальні підприємства району приймали участь у виконанні захо-

дів державних та загальноміських програм.  

 В 2013 році на виконання заходів загальнодержавної Програми  реформування 

ЖКГ з метою створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

(ОСББ) в будинках комунальної власності проводилась системна роз’яснювальна 

робота серед жителів. Всього станом на 31.12.13 в районі налічується 26 об’єднань, 

сформовано 47 ініціативних груп з числа мешканців житлових будинків. Протягом 

2013 року зареєстровано 2 ОСББ. 

На виконання заходів програми «Безбар’єрне середовище» в житлових будинках, 

де мешкають інваліди, для забезпечення їх доступу влаштовано 15 пандусів.   

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.09 №565, виконано  

безоплатний  поточний ремонт 1 квартири,  власник якої  має право на таку пільгу. 

На виконання Закону України «Про приватизацію державного житлового фон-

ду» проведено 151 прийомів громадян, які виявили бажання приватизувати житло. 

Підготовлено 406 розпоряджень  згідно яких: 
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- приватизовано 307 квартир; 

- видано 47 дублікатів свідоцтв про право власності; 

- скасовано приватизацію 1 квартири; 

- внесено змін до 105  свідоцтв про право власності; 

видано 275 довідок щодо приватизації квартир.   

У складі Управління житлово-комунального господарства Оболонської РДА 

функціонує відділ реагування на звернення, який приймає та опрацьовує звернення, 

що надходять від мешканців району до «Контактного центру міста Києва». За 2013 

рік від мешканців Оболонського району до КБУ «Контактний центр міста Києва» 

надійшло 40843 звернення, з них-77% з питань житлово-комунального господарст-

ва. За результатами опрацювання питань, що стосуються галузі «Житлово-

комунальне господарство» та відповідно до рейтингу виконавської дисципліни по 

КБУ «Контактний центр міста Києва» район посів 3 місце ( виконання - 99,6%). 

Питання, вирішення яких потребує виділення  цільового бюджетного фінансуван-

ня, складають 0,4%.  
 

 
 

 Транспорт 
 

Головною метою діяльності районної влади у сфері транспорту є забезпечення 

в повному обсязі потреб господарського комплексу та населення у всіх видах тран-

спортних послуг, покращення руху автотранспорту на території району. 

На території району знаходиться 24 великих та малих автотранспортних підп-

риємств, які звітують районному відділу статистики. Серед них 3 підприємства займа-

ється перевезенням пасажирів, а 21 - вантажоперевезенням, працює 3 авіакомпанії 

– Українське авіаційне транспортне підприємство “Хорів авіа”, ТОВ «Інтерінвест-

сервіс» та ТОВ «Аеро-стандарт» та 2 підприємства залізничного транспорту, 34 га-

ражно-будівельних кооперативів, 24 автокооперативи по експлуатації відкритих 

автостоянок, 19 підземних паркінгів. 

Основними перевізниками пасажирів в районі являються автотранспортні під-

приємства - ПП “Союз-Авто”, а також автобусний парк № 6, Куренівське тролей-

бусне депо, Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо та інші, які не 

звітують районному відділу статистики. 

Важливим показником стабільності розвитку транспортної сфери району є ди-

наміка пасажироперевезень. Аналіз показує, що за звітний період їх обсяги в Обо-

лонському районі мають динаміку росту. 

Найбільшу частку перевезень вантажів в районі (52 %) здійснюють ЗАТ «Ав-

тобаза-2», ТОВ Еконо ЛТД, КАТП 273904, ТОВ «Укрфорвард» та ТОВ «АИС 

транс-авто».  

Обсяги вантажоперевезень напряму залежать від кількості замовлень на їх 

здійснення і кількості авто перевізників. Зменшення об’єму вантажоперевезень 

пов’язано з скороченням виробничої бази авто підприємств та значним зростанням 

Показники 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

Перевезено пасажирів (тис.пас.) 25849,8 32751,3 33676,0 

Пасажирооборот (тис./пас.км) 369049,8 452136,6 465168,0 

Кількість автопідприємств (шт.) 4 2 3 
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цін на пальне, що робить перевезення для великих авто підприємств не завжди рента-

бельними. За останні роки кількість одиниць рухомого складу на деяких вантажних 

авто підприємствах постійно зменшується в зв’язку із зменшенням обсягу замовлень 

на вантажні перевезення і поступовим переходом цих підприємств на інші види гос-

подарчої діяльності (авто сервісні послуги, логістика, тощо). 

По території району проходять 4 трамвайних, 9 тролейбусних, 12 автобусних 

маршрутів,  67 таксомоторних, 1 лінія метро та маршрут міської електрички. По 

трасі її руху на території району розташовано 3 посадочних платформи: «Петрів-

ка», «Зеніт», «Вишгородська».   

Керівництво райдержадміністрації постійно приділяє увагу розвитку транспортного 

комплексу району. Практично на всіх основних маршрутах зупинки обладнані сучасни-

ми павільйонами очікування, своєчасно проводиться ремонт існуючих.  

На всіх автобусних маршрутах та тролейбусних маршрутах  впроваджено ав-

томатизовану систему диспетчерського управління (АСДУ), що покращило органі-

зацію руху зазначених маршрутів.   
 

Зв’язок  
 

На ринку зв’язку працюють ВАТ „Укртелеком”, Північна філія ВАТ «Фарлеп-

Інвест», ТОВ «Голден Телеком» та інші оператори телефонного зв’язку . 

Станом  на 01.01.14  загальна  ємкість складає  150 тис. номерів.  

Відсоток  телефонізації  квартир  -  99,4%. 

Встановлено та працює 268 універсальних (міських, міжміських та міжнарод-

них) таксофонів: карткових таксофонів типу «Телекарт 121» - 233 одиниці та 35  

комбінованих  таксофонів типу «Ротор 2000У». 

Населення  Оболонського району обслуговує 14 відділень зв’язку. За 2013 рік отри-

мано доходів від наданих послуг населенню та організаціям на суму 29777,3 тис.грн., що 

на 2,8% більше, ніж в минулому році та на 10,4% менше ніж заплановано. 

Доставлено 1108,3 тис. примірників періодичних видань та 4237 тис. простих 

листів та 1305,1 тис. рекомендованих листів. 
 

Енергозабезпечення та енергозбереження 
  

За останні роки дуже важливим для сталого розвитку народного господарства 

Оболонського району та в цілому м. Києва стало питання енергозбереження та сво-

єчасних розрахунків споживачів за спожиті енергоносії та воду. 

В Оболонському районі успішно реалізується «Регіональна програма підвищення 

енергоефективності для міста Києва». Мета програми - створити умови для економного і 

раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів в промисловості, на транс-

порті, в бюджетній сфері та комунальному господарстві району. 

Впровадження заходів з енергозбереження стало невід'ємною частиною про-

грам розвитку підприємств та організацій району і дає змогу перейти від витрачан-

ня енергоресурсів до їх використання, тобто вживання з отриманням максимальної 

користі. 

Показники 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

Перевезено вантажів (тис.т.) 222,47 283,97 207,92 

Вантажооборот (тис./т.км) 106676,9 114760,99 92102,88 

Кількість автопідприємств (шт.) 21 22 21 
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Одним з найбільш ефективних способів економії коштів за спожиті енергоносії 

в бюджетних організаціях і житловому фонді є встановлення приладів обліку. На 

01.01.14 в управлінні освіти, управлінні охорони здоров’я, відділі культури де є те-

хнічна можливість, встановлено та введено в експлуатацію усі із 122 запланованих 

модульних індивідуальних теплових пунктів, що дає можливість заощаджувати до 

30 % бюджетних коштів при сплаті за споживання теплової енергії. В навчальних 

закладах управління освіти проводиться заміна застарілих типів світильників на 

нові – енергозберігаючі ЕПРА, які регулюють і забезпечують оптимальне освітлен-

ня приміщень в залежності від рівня зовнішнього освітлення. Економія спожитої 

електроенергії при цьому, складає 30-40 %. Лічильники холодної води, газу, елек-

тричної та теплової енергії встановлені практично у всіх установах, що фінансу-

ються з районного бюджету, що дозволяє проводити розрахунки з АК «Київенер-

го» за спожиті енергоносії згідно показань приладів, а не по договірним наванта-

женням. Завдяки встановленню та технічному обслуговуванню вузлів обліку та 

модульних тепло пунктів, сумарна економія коштів по сплаті за теплову енергію на 

об’єктах бюджетної сфери та КП УЖГ за 2013 рік склала 85,5 млн. грн. 

Економія коштів бюджетними установами, млн. грн. 

2011 рік 2012 рік 2013 рік 

57 69,8 85,5 

Протягом 2013 року значна увага з боку райдержадміністрації приділялась пи-

танню оснащення приладами обліку споживання енергоносіїв житлового господар-

ства району. На цей час оснащено 580 (92,65%) будинків комунальної власності 

району лічильниками холодної води, 212 будинок (33,86%) – лічильниками гарячої 

води, 158 будинків (25,2%) – лічильниками теплової енергії та 620 будинків (99 %) 

– лічильниками електроенергії.  

Завдяки активній роботі райдержадміністрації серед населення, відсоток осна-

щення квартир лічильниками холодної води по району складає 71,32 %, гарячої во-

ди 70,15 %. 

Оснащення квартир приладами обліку, % 

 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

Холодної води 67,14 69,75 71,25 

Гарячої води 65,82 68,6 70,15 

 В промисловому секторі району також активно впроваджуються енергозбері-

гаючі технології, які дозволяють отримувати значний економічний ефект. Фінансу-

вання енергозберігаючих заходів проводиться за власні кошти промислових підп-

риємств. Протягом 2013 року підприємствами, установами і організаціями району 

було виділено 3854,52 тис. грн., що дало змогу заощадити 2242,22 тис. грн. Еконо-

мія паливо-енергетичних ресурсів склала 0,8396 тис.т.у.п. 

Економія коштів промисловими підприємствами, тис. грн. 

2011 рік 2012 рік 2013 рік 

5005,4 2766,9 2242,2 

 
Впровадження заходів по енергозбереженню найбільш активно проводиться на  

ПАТ «Оболонь», ЗАТ «Чинбар», Інститут Тутковського та ДП «Хлібокомбінат № 10». 
 

Сім’я і молодь 
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В 2013 році робота відділу у справах сім ї, молоді та спорту була направлена 

на реалізацію заходів у сфері державної сімейної і молодіжної політики, захист 

прав і інтересів молодих громадян, залучення їх до активної громадської діяльності 

та вирішення нагальних проблем по забезпеченню духовного, культурного і фізич-

ного розвитку, формування морально-правової культури, допомоги у становленні 

молодих сімей, подолання і профілактику негативних явищ у молодіжному середо-

вищі.  

Відділом забезпечено координацію роботи в районі з попередження насильства 

в сім’ї. Проведено 11 засідань дорадчого органу з питання попередження насильст-

ва в сім’ї та соціального супроводу сімей у кризі. Ведеться банк даних сімей, що 

постраждали від насильства в сім’ї. 

Поновлено базу даних багатодітних сімей району. Ведеться реєстр багатодіт-

них сімей  для отримання пільг. Постійно проводиться роз’яснювальна робота се-

ред багатодітних сімей  щодо отримання пільг. В районі зареєстровано станом на 

01.01.2014 -  886 багатодітних сімей. Видано нових 207 посвідчень  батькам бага-

тодітної родини та поновлено 91 посвідчення  батькам багатодітної родини, видано 

404 посвідчення дітям з багатодітної родини та поновлено 196 посвідчень дітям з 

багатодітної родини.  

За 2013 рік в районному дозвільному центрі прийнято всього 1044 заяви на 

отримання адміністративних послуг, надано 1020 адміністративних послуг, з них 

по видачі посвідчень багатодітним сім’ям 898 та 122 послуги по присвоєнню ІІ та 

ІІІ розрядів по видам спорту вихованцям дитячо-юнацьких шкіл. 

За 2013 рік подано 4 пакети документів на присвоєння матері-героїні, згідно 

Указу Президента України «Про почесні звання України» від 29.06.2001  № 476.  
Підібрано та подано кандидатури  на стипендію Київського міського голови 

для обдарованої молоді, премію Кабінету Міністрів України для обдарованої моло-

ді, на конкурс «Киянка року» та «Сім’я року». 

 Направлено на оздоровлення за рахунок державних та міських коштів  66 ді-

тей пільгових категорій в МДЦ «Артек» -35 та  ДЦ «Молода Гвардія» -31, а за ра-

хунок міського бюджету 228 дітей пільгових категорій. Всього через відділ оздоро-

влено за 2013 рік 294 категорійних дитини. 

З 06.11.2013-08.11.2013 на базі військової частини 3027 (с. Ново - Петрівці) 

проведено навчальний табір – військово-спортивну гру «Патріот» для учнів стар-

ших класів ЗНЗ Оболонського району м. Києва. 
 

Діяльність центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Особливим у роботі Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в 2012-

2013  роках  було: введення посад фахівців із соціальної роботи; відкриття реабілі-

таційного центру для дітей та молоді з функціональними обмеженнями; участь у 

проекті «Сімейний патронат».   

На виконання соціальних ініціатив Президента України та з метою вдоскона-

лення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді шляхом пов-

ного охоплення соціальними послугами вразливих категорій населення, раннього 

виявлення проблемних сімей та своєчасного надання їм підтримки  протягом 2012 -

2013 років  до структури та штату Центру було введено 63 посади  фахівця соціа-

льної роботи. Це дало можливість в кожному мікрорайоні організувати виявлення 

сімей, підлітків та дітей, які потребують сторонньої допомоги на ранніх етапах сі-
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мейної чи особистісної кризи. Практично в кожному мікрорайоні створені осередки 

соціальної роботи. У мікрорайонах № 6, 7, 8, 9,10,11 та 15 (Водогон) вони функціо-

нують на базах підліткових клубів за місцем проживання. Здійснюючи соціальне 

інспектування, фахівці з‘ясовують чи існують у тієї чи іншої сім‘ї проблеми, які 

вона не може самостійно подолати, і пропонують допомогу у вигляді соціально- 

педагагогічних, психологічних, інформаційних, юридичних послуг, представляють 

інтереси клієнтів в інших державних структурах, тощо.  Даний напрям роботи є 

пріоритетним та важливим. 

Ще одним досягненням в роботі Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді було створення закладу по роботі з дітьми та молоддю з функціональними 

обмеженнями – «Центр соціально – психологічної реабілітації для дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями в Оболонському районі міста Києва». З 1998 року 

це було спеціалізоване формування, фахівці якого працювали за угодами, та робота 

формування залежала від фінансування програм. 

Відкриття реабілітаційного Центру дозволило забезпечити: стабільність у на-

данні послуг комплексної реабілітації для дітей та молоді з функціональними об-

меженнями; розширення спектру послуг що надаються; залучення більшої кількос-

ті клієнтів до роботи Центру. 

У 2012 році працівники Оболонського районного в місті Києві центру соціаль-

них служб для сім‘ї,дітей та молоді стали учасниками експерименту із запрова-

дження нової форми соціальної роботи – патронату над дітьми, які опинились в 

складних життєвих обставинах, залишилися без батьківського піклування та дітьми 

– сиротами. Соціальний експеримент триватиме протягом двох років у рамках спі-

льного проекту Міжнародної благодійної організації «Партнерства «Кожній дити-

ні» та Київської міської державної адміністрації. Ця інноваційна соціальна послуга 

допомагатиме вразливим сім’ям з дітьми долати кризу, а дітям та уникати травм в 

зв‘язку з перебуванням їх в притулках, будинках дитини, тощо. Станом на 

01.01.2014 у районі функціонує 1 патронатна сім’я. 

Протягом 2012-2013 років в районі функціонували 16 підліткових клубів за мі-

сцем проживання, метою діяльності яких є організація змістовного дозвілля дітей 

та підлітків району. З кожним роком кількість гуртків, студій та спортивних секцій 

зростає. У 2013 році працювало 132 гуртки (2012р. -121). Відповідно зростає і кіль-

кість дітей та підлітків, які відвідують клуби. Так у 2013році клубною роботою бу-

ло охоплено 3900 осіб (2012р. – 3820).  

У 2013 році за рахунок бюджетних коштів був проведений капітальний ремонт 

п/к «Берегиня» (вул. Вишгородська,54-Б). Всі приміщення підліткових клубів 

оснащені сучасними меблями, необхідним обладнанням та інвентарем. 
 

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональни-

ми обмеженнями 

З січня 2013 року, згідно рішення Київської міської ради від 01.11.12 

№236/8520 та розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адмі-

ністрації від 17.01.13 № 9, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та мо-

лоді з функціональними обмеженнями в Оболонському районі міста Києва функці-

онує як самостійний соціальний заклад згідно Положення. 
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Метою діяльності Центру є відновлення та підтримка фізичного та психічно-

го стану дітей та молоді з функціональними обмеженнями, їх адаптація та інтегра-

ція в суспільство. 

Діяльність Центру спрямована на реабілітацію дітей та молоді з органічним 

ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової сис-

теми, інтелектуальною недостатністю, затримкою психо-мовного розвитку, синд-

ромом Дауна, аутизмом.  

У Центрі працюють 7 спеціалістів, які безпосередньо надають послуги осо-

бам з функціональними обмеженнями та їх батькам: 2 психологи, 2 соціальних пе-

дагоги, соціальний працівник, логопед та масажист. 

Успіхами роботи Центру є стабільна робота групи дошкільної підготовки для ді-

тей з інвалідністю «Зернятко», заняття в корекційній групі «Капітошки» для дітей-

інвалідів з комбінованими вадами розвитку (заняття психолога та музичного педагога), 

міні-клубів для молоді на візках, робота терапевтичної групи для дітей разом з батька-

ми «Сонечко», а також робота підліткової групи (13-17 років), що проводить заняття по 

корекційно-розвивальній програмі з морального розвитку підлітків. 

Одним з новітніх методів реабілітації є функціонування програми фізичної 

реабілітації та розвитку дітей на роледромі в ТРЦ «Дрім Таун» спільно із тренером 

екстремальних видів спорту – Бобровським С.О. 

Крім основної діяльності Центр займається організацією та проведенням со-

ціокультурних заходів (відвідування театрів, музеїв, Цирку, ботанічного саду, Ки-

ївського планетарію, дельфінарію, МакДональдзу тощо). 

На базі Центру проводяться соціокультурні заходи присвячені державним та 

календарним святам, в яких приймають участь діти, підлітки та їх батьки, а для мо-

лоді проводяться молодіжні вечірки та тематичні клуби спілкування. 

180 осіб з числа молоді з ф/о та батьків, які виховують дітей з інвалідністю 

отримали продуктові набори від Протоієрея, настоятеля храму Покрови Божої Ма-

тері на Оболоні до християнського свята – Пасхи, Нового 2014 року та Різдва Хри-

стового; 30 продуктових наборів отримали діти від організації «Червоний Хрест» в 

Оболонському районі до Дня захисту дітей та 100 солодких подарунків отримали 

діти від ГО «Україна для дітей». 63 подарунки отримали підлітки та молодь з ф/о 

під час проведення заходів до свята Віри, Надії та Любові (відвідування Київсько-

го-планетарію), завдяки спонсорам до Нового Року та Різдва Христового діти з фу-

нкціональними обмеженнями отримали 100 солодких подарунків. Для мобільної 

молоді, молоді на візках та волонтерів було проведено молодіжні вечірки, на яких 

вони отримали 53 солодких подарунки, 47 тяжкохворих дітей та молодь були поз-

доровлені солодкими подарунками, які вручили їм Діди Морози - волонтери на до-

му. 

За 2013 рік діти та молодь з функціональними обмеженнями, що обслугову-

ються в Центрі, отримали 4418 індивідуальних послуг та 9954 групових послуги. 

Центром соціально-психологічної реабілітації було проведено 53 соціокультурні 

заходи, в яких прийняли участь 2154 особи. 
 

Захист прав і інтересів дітей  
 

Робота служби у справах дітей спрямована на захист прав та інтересів дітей, 

особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
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На 01.01.13 на профілактичному обліку Служби  перебувало 50 дітей, що опи-

нились у складних життєвих обставинах, внаслідок неналежного виконання батька-

ми своїх батьківських обов’язків. Протягом 2013 року здійснено 168 обстежень жи-

тлово-побутових умов проживання дітей, під час яких були проведені профілактич-

но-виховні бесіди з батьками, щодо створення належних умов для проживання на-

вчання та виховання дітей. В результаті -  27 дітей (16 сімей) було знято з обліку, 

але, разом з тим, поставлено 31 дитину (18 сімей).                             

У разі коли проведена робота не давала позитивних результатів, Службою го-

тувались матеріали до суду щодо позбавлення батьків батьківських прав. Протягом 

2013 року підготовлено до суду 11 таких позовних заяв.  Всі позови були задоволе-

ні, дітей влаштовано до сімейних форм виховання. 

Крім того, спеціалісти Служби, протягом 2013 року, взяли участь у розгляді 

265 судових справ з питань захисту прав та інтересів дітей.  

 Протягом 2013 року було проведено 27 рейдів «Діти вулиці» та 22 рейди по 

комп’ютерних клубах, розважальних закладах, в ході яких здійснено 49 перевірок 

клубів, під час яких було виявлено 3 дітей.   

За 2013 рік службою у справах дітей було організовано та проведено 24 засі-

дання Комісії з питань захисту прав дитини, під час яких розглянуто 361 питання 

захисту  прав та інтересів дітей.  

На 01.01.13 на обліку Служби перебувало 309 дітей – сиріт та дітей, позбавле-

них батьківського піклування; з них 259 дітей виховуються опікунами чи піклува-

льниками, 25 дітей утримується в державних дитячих установах, в ДБСТ та в при-

йомних  сім’ях - 14 дітей, 1 дитина навчаються у професійно – технічних навчаль-

них закладах, 10 дітей – вирішується питання щодо їх  влаштування.  

В районі працює дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується  9 ді-

тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  і  3 прийомні сім’ї, в яких 

виховується 5 дітей.  

На 01.01.13 на квартирному обліку перебуває 14 дітей-сиріт та дітей, позбавле-

них батьківського піклування. У грудні 2013 року 1 особа з числа дітей, позбавле-

них батьківського піклування, отримала ордер на квартиру. 

Протягом 2013 року працівниками Служби опрацьовано 171 письмове звер-

нення громадян з питань захисту прав та інтересів дітей та здійснено заходи щодо 

недопущення порушень цих прав батьками чи особами що їх замінюють.  
 

Освіта 
 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів різноманітна та задовольняє по-

треби мешканців району. У 2013-2014 навчальному році у районі функціонує 51 за-

гальноосвітній навчальний заклад, в яких здобувають освіту понад 25266 учнів. За 

останні 3 роки мережа загальноосвітніх навчальних закладів кількісно не зміни-

лась.  

Навчальний рік Навчальні заклади Учні 

2011-2012  51 24619 

2012-2013  51 24828 

2013-2014  51 25266 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів складається з 17 середніх загаль-

ноосвітніх шкіл; 11 спеціалізованих шкіл; 3 гімназій; 1 ліцею; 5 шкіл-інтернатів; 3 по-

чаткових шкіл; 2 навчально-виховних комплексів, 2 шкіл дитячих-садків, 7 приватних 
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закладів. Охоплено навчанням 100 % дітей шкільного віку. Для дітей з особливими 

потребами працюють 4 школи - інтернати ( 587 вихованців у 68 класах). 

Вчителі району беруть активну участь у творчому конкурсі «Вчитель року» і 

здобувають призові місця. 

Рік Кількість вчителів, які здобули призові  

місця на міському етапі конкурсу 

2011 - 2012 2 

2012 - 2013 4 

2013 - 2014 3 

Учні Оболонського району беруть активну участь у предметних олімпіадах. 

Переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів: 

Рік ІІ(районний) етап ІІІ(міський) етап ІV(Всеукраїнський) етап 

2010 – 2011  982 117 5 

2011 – 2012 962 151 2 

2012 – 2013 933 180 4 

Результати Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук 

Рік ІІ(міський) етап ІІІ(Всеукраїнський) етап 

2010 – 2011 н.р. 62 2 

2011 – 2012 н.р. 87 2 

2012 – 2013 н.р. 61 3 

Учні Оболонського району беруть активну участь у проведенні «Ярмарки идей 

на Юго-Западе. Москва» та стають її переможцями  

2010 – 2011 н.р. 4 

2011 – 2012 н.р. 6 

2012 – 2013 н.р. 6 

Дошкільна освіта та здоров’я дітей 

Мережа дошкільних навчальних закладів району складає 67 закладів: 56- ко-

мунальної форми власності, 4 – приватної форми власності, 3 - відомчі, 3 – школи-

дитячі садки, 1 НВК «Перша Ластівка». За останні 3 роки мережа дошкільних на-

вчальних закладів кількісно не змінилась. 

У 2013 році дитячі навчальні заклади району відвідують 11026 дітей; відремо-

нтовано та додатково відкрито 14 груп на 280 місць; проведено реконструкцію до-

шкільних навчальних закладів: №№ 208, 572, 517, де додатково відкрито 5 груп на 

100 місць; отримують реабілітаційно - корекційну допомогу в спеціальних та сана-

торних ДНЗ (групах) 1671 дітей. 

Позашкільна освіта та виховна робота 

В Оболонському районі функціонує 10 позашкільних навчальних закладів. 

Позашкільні навчальні заклади  Оболонського району  відвідує 11764 дитини. 

У системі освіти Оболонського району для дітей різного соціального статусу збе-

режена доступність та безоплатність позашкільної освіти.  

Центрами позашкільної освіти та виховання можна назвати і загальноосвітні на-

вчальні заклади. У  2013-2014 навчальному році шкільні гуртки, спортивні секції та ін-

ші творчі об’єднання відвідують 19748 учнів (82% від загальної кількості школярів). 

Охопленість учнів позаурочною діяльністю 

Рік Зайнято учнів в ЗНЗ Зайнято учнів в ПНЗ 

2011 17245 79,04% 9803 36,6% 
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2012 19826 80,5% 10874 46% 

2013 19748 82% 11764 62% 

Відповідно до Указу Президента України Віктора Януковича - 2013 рік оголо-

шено Роком дитячої творчості.  

Інклюзивна освіта та інноваційні проекти 

В Оболонському районі створена мережа загальноосвітніх та дошкільних навчальних 

закладів з інклюзивною освітою для дітей з особливими освітніми потребами. 

Для дітей з обмеженими фізичними можливостями , порушеннями слуху, син-

дромом Дауна, соціально-занедбаних учнів, учнів з затримкою психічного розвит-

ку, дітей з аутичним спектром порушень організовано реабілітаційний навчально-

виховний процес у таких навчальних закладах : 

 

Динаміка створення інклюзивних класів 

ЗНЗ 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

СЗШ № 168 (ДЦП, порушення опорно-рухового 

апарату) 
12 13 14 

СЗШ № 231 (ЗПР, соціальна занедбаність) 4 5 6 

СЗШ № 233 (порушення слуху) 3 4 5 

ПШ № 268 (порушення опорно-рухового апарату) 2 3 4 

Динаміка відкриття інклюзивних груп 

ДНЗ 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

ДНЗ № 291 (синдром Дауна) 2 2 1 

ДНЗ № 662 (синдром Дауна) 2 2 2 

ДНЗ № 602 (вади слуху) 1 1 2 

ДНЗ № 291 (Аутисти) 1 2 1 

На базі школи – інтернату № 22 функціонують класи (з 1-го по 4-й) для дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення. 

Робота з обдарованими дітьми 

У 2011році управлінням освіти був створений відділ обдарованої дитини, на 

базі якого працює Регіональний центр по роботі з обдарованими дітьми Інституту 

обдарованої дитини НАПН України «Оболонь». 

Відділом впроваджено програму «Розвиток обдарованості», що спрямована на 

побудову цілісної системи роботи з обдарованими дітьми.  

В районі продіагностовано 3728 дітей в дошкільній та шкільній  ланках освіти 

та виявлено 25% інтелектуально обдарованих дітей в галузі природничих дисцип-

лін та 30% дітей з іншими видами обдарованості.  

У 2013 році підписано угоду про співпрацю з Центром науки Копернік (Вар-

шава. Польща), яка передбачає: створення в районі Клубів молодих відкривачів, 

впровадження спільних проектів, експериментів, обмін досвідом.  

Інформатизація 

За останні три роки процес закупівлі комп’ютерної техніки для  середніх шкіл 

здійснювався нерівномірно (2011-0 грн., 2012-0грн., 2013-962,7тис.грн.), тому 53% 

комп’ютерної  техніки є морально та фізично застарілою і потребує списання. 

На виконання нового Державного стандарту загальної початкової освіти усі учні 

2-их класів розпочали вивчення інформатики, що створило умови для погіршення по-

казника «кількість учнів на один комп’ютер» (2011 - 25 учнів., 2012 – 26 учнів., 2013 – 
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46 учнів). Для реалізації Державного стандарту силами району було підготовлено 60 

вчителів початкових класів до викладання нового для них предмету. 

З метою популяризації передового педагогічного досвіду засобами інтернет-

ресурсів, навчальні заклади освіти розробляють і супроводжують сайти ( 2011- 

63%, 2012- 72%, 2013- 87%). 100% ЗНЗ та ДНЗ мають електронні скриньки. 

Підключення навчальних закладів до мережі Інтернет є одним із першочерго-

вих завдань у процесі входження навчальних закладів до Єдиного інформаційного 

простору (2011-82%, 2012-99%, 2013-99%). Проблемними залишаються заклади 

Пущі-Водиці (школи-інтернати №№ 4, 21, 25, СЗШ № 104). 

Педагоги району систематично підвищують свій рівень з інформаційно-комунікаційних 

компетентностей. 100% педагогів володіють навичками роботи на комп’ютері. 

Важливим фактором у визнанні Оболонського району є участь педагогів у різ-

номанітних проектах з впровадження ІКТ. У районі реалізуються проекти: «Відк-

ритий світ» - 6 загальноосвітніх навчальних закладів, «Віртуальний клас» - СШ № 

210, «Хмаро орієнтоване навчальне середовище» - 22 заклади, «Електронний що-

денник» - 12 закладів.  

У 2013 році для дошкільних навчальних закладів було закуплено 24 

комп’ютери на загальну суму – 172 тис. грн.  

У 56 дошкільних навчальних закладах Оболонського району  успішно впрова-

джено проект «Електронна реєстрація до дошкільного навчального закладу», що 

дало змогу мешканцям району бути мобільними у питаннях вибору місця навчання  

та виховання дітей. 

Педагогічні кадри 

На виконання державної політики у галузі оплати праці, управління освіти 

протягом трьох років у повному обсязі забезпечило всі грошові виплати працівни-

кам. Крім того, керівники закладів та їх заступники отримували стимулюючу над-

бавку у розмірі 50%, інші працівники – 20%. 

Підготовка закладів освіти до нового навчального року та 

до роботи в осінньо-зимовий період. 

Навчальний рік Капітальний ремонт теплових мереж кі-

лькість закладів 

Вартість тис. 

грн. 

2010-2011 2 153,8 

2011-2012 6 292,1 

2012-2013 15 327,0 

Капітальний ремонт харчоблоків 

2010-2011 - - 

2011-2012 3 390,0 

2012-2013 8 2133,3 

Капітальний ремонт приміщень 

2010-2011 8 531,4 

2011-2012 2 2963,5 

2012-2013 3 336,0 

Капітальний ремонт будівель 

2010-2011 - - 

2011-2012 - - 

2012-2013 15 9842,3 
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Капітальний ремонт санвузлів 

2010-2011 - - 

2011-2012 7 593,5 

2012-2013 15 1611,7 

Капітальний ремонт покрівлі 

2010-2011 9 791,0 

2011-2012 7 359,9 

2012-2013 26 3102,5 

Заміна вікон 

2010-2011 1 80,0 

2011-2012 4 90,0 

2012-2013 9 3447,8 

Капітальні ремонти 

Реконструкція ДНЗ 

№№ 260, 533, 585, 

572, 193, 208. 

Протягом  2013 виконано реконструкцію ДНЗ №№ 208, 

572 - заміна  віконних блоків, утеплення та фарбування 

фасаду, влаштування кроквяного даху, повна заміна 

внутрішніх інженерних мереж, обладнання, внутрішні 

оздоблювальні роботи , благоустрій території. Розпоча-

то реконструкцію ДНЗ№№193, 260, 533, 585  

Реконструкція шкіл 

№№ 240, 211, 168, 

143 

В ЗНЗ № 211 розпочато роботи по реконструкції в 

2012році - виконано заміну віконних та дверних блоків, 

заміну підлоги, влаштовано кроквяний дах, утеплено та 

пофарбовано фасад, благоустрій території. Протягом 

2013 року виконано робіт на суму 5500,0 тис. грн. 

Для ЗНЗ №240 розроблено проектно-кошторисну доку-

ментацію, одержано позитивний висновок  Київдержек-

спертизи, але Програмою соціального - економічного 

розвитку м. Києва капітальних вкладень на реконструк-

цію будівлі ЗНЗ №240  на 2013 рік не передбачено. 

Щодо реконструкції ЗНЗ№168  - на  тендерній основі 

визначено підрядну організацію на виконання робіт, 

отримано дозвіл ІДБК на початок виконання робіт по 

реконструкції , але через відсутність капітальних вкла-

день роботи не розпочаті. 

По реконструкції покрівлі і добудови гімназії №143  за-

кінчився термін дії технічних умов , тому необхідно 

знову допрацювати проект та робочу документацію, а 

на це необхідно 1000 тис. грн. 

Реконструкція стаді-

ону гімназії № 143 

та СЗШ №231 на 

вул.Богатирській, 2-б 

Реконструкцію стадіону закінчено  в жовтні 2013р. та 

введено в експлуатацію. Кошторисна вартість 13727,097 

тис. грн.. 

 

Охорона здоров’я 
 

 Враховуючи прийняття у Верховній Раді України Закону «Про проведення у 

Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та у м. Києві експерименту з 
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реформування системи «Охорона здоров’я» на виконання рішень Київської міської 

ради від 17.04.13 №127/9184 «Про комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1» Оболонського району м. Києва», від 17 

квітня 2013 року №129/9186 «Про питання діяльності поліклініки №3 Оболонського 

району м. Києва», від 17.04.13 №128/9185 «Про питання діяльності Центральної ра-

йонної поліклініки Оболонського району м. Києва» в районі проведено розмежуван-

ня первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги на поліклінічному 

етапі та створено 2 Центри первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та Кон-

сультативно-діагностичний центр. 

Центр первинної медико-санітарної допомоги №1, найпотужніший в районі, 

обслуговує 227 984 тис., з них 185 333 дорослих  та 42 651 дітей. До складу 

центру входить 5 філій, в яких розташовано 28 амбулаторій загальної практи-

ки/сімейної медицини (з них 3 окремо стоячих). 

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 обслуговує 89 235 тис., з них 

75 106 дорослих та 14 129 дітей. Центр складається з 3 філій, в яких розташовано 10 

амбулаторій загальної практики/сімейної медицини (з них 4 окремо стоячих) та під-

порядковуються всі відділення невідкладної медичної допомоги. 

Організаційно - правові заходи щодо реорганізації діяльності амбулаторно-

поліклінічних закладів проводились відповідно до Плану заходів затверджених 

Наказом Департаменту охорони здоров’я від 20.05.2013 №229. 

В рамках пілотного проекту в містах України, на виконання Комплексної про-

грами « Цукровий діабет» для мешканців Оболонського району в поліклініці №1 

Оболонського району (філія №1 Консультативно-діагностичного центру з 01.11.13) 

05.02.13 було відкрито Кабінет діабетичної стопи і діагностики нейропатії.  

Враховуючи, що пацієнти хворі на цукровий діабет за медичною допомогою 

спочатку звертаються саме в поліклініку - робота такого кабінету поліпшує умови 

доступу хворих до новітніх методів діагностики та лікування, а також сприяє ран-

ній діагностиці і своєчасному лікуванню діабетичної  нейропатії, покращує якість 

життя хворих на цукровий діабет.  

В кабінеті проводять консультації лікарі: хірург, невропатолог, ортопед, ендо-

кринолог. Пацієнт на базі кабінету проходить обстеження: доплерографія нижніх 

кінцівок, камертональне вимірювання чутливості стопи. 

Після проведення обстеження та консультації суміжних спеціалістів пацієнти 

мають можливість пройти лікування на базі денного хірургічного стаціонару під 

наглядом досвідчених лікарів. 

Завдяки відкриттю басейнів покращилась якість надання профілактичної допомоги. 

Для покращення якості надання медичної допомоги жінкам та поліпшення 

умов праці лікарів в поліклініці №1 (філія №1 Консультативно-діагностичного 

центру з 01.11.13) було проведено капітальний ремонт жіночої консультації.  Уро-

чисте відкриття жіночої консультації після ремонту відбулося 8 березня 2013 року. 

На облаштування жіночої консультації на сучасному рівні всього було витрачено 

1107983 грн., з них бюджетні кошти – 515 478, 20 грн. та власні надходження полі-

клініки – 592 505, 20 грн. 

Для забезпечення якісної медичної допомоги відділення оснащено наступним 

обладнанням: 4 кольпоскопи, кріохірургічний апарат «Кріотон -3», апарат ЕВХВА 

«Надія-2», кардіофетальний монітор. 
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В поліклініку №1 Оболонського району (філія №1 Консультативно-

діагностичного центру з 01.11.2013) також було встановлено маммограф. Тепер жі-

нки району, з метою раннього виявлення раку молочної залози,  можуть пройти об-

стеження молочних залоз на сучасному рівні в двох філіях Консультативно - діаг-

ностичного центру району (вул. Лайоша Гавро, 26 та вул. Тимошенка, 14).  

За 2013 рік на мамографах  КНП "Консультативно - діагностичний центр" 

Оболонського району було обстежено 10950 жінок.  

Для сталої роботи рентгенологічних відділень закладів в цьому році було оно-

влено технічне оснащення. За рахунок коштів спеціального фонду фінансування 

(бюджет розвитку): в 3-х поліклініках дорослої мережі (філії КНП "Консультатив-

но-діагностичний центр" з 01.11.13) було встановлено 3 флюорографи з цифровою 

обробкою зображення ФЦОЗ-12  на суму 1956,3 тис.грн.  

Для підвищення якості надання медичної допомоги в ЦРП Оболонського ра-

йону було встановлено рентгенологічний комплекс на 2 робочі місця,  оновлено 

УЗД апарат (сканер ультразвуковий) на суму 849, 1 тис. грн. та в лабораторію при-

дбано біохімічний аналізатор - 92 тис. і холодильник на суму 1,9 тис. грн. 

Після проведення ряду ремонтних робіт (завершення зовнішніх будівельних 

робіт приміщення, благоустрій території та під'їзні шляхи) на базі консультативно-

діагностичного центру до Дня Києва було урочисто відкрито відділення МРТ - діа-

гностики. Це дуже вагомий внесок в розвиток медичної галузі району, оскільки 

своєчасна діагностика онкологічних захворювань на ранніх стадіях дає надію на 

одужання майже в 95%  випадків. А завдяки тому що, апарат є відкритого, а не ту-

нельного типу - обстеження можна проводити пацієнтам з надлишковою вагою, а 

також дітям. 

За рахунок власних надходжень встановлена протипожежна сигналізація на 

філії за адресою: вул. Тимошенка, 4Б на суму 35,2 тис.грн. та охоронна сигналізація 

на суму 33,5 тис.грн. 

Проведено заміну ліфтів в Центральній районній поліклініці (КНП "Консуль-

тативно-діагностичний центр"). Ліфти були введені в експлуатацію ще в 1981 році і 

за чинними нормативами відпрацювали свій термін експлуатації. В зв’язку з тим, 

що будівля закладу налічує 7-м поверхів і робота ліфтів має бути безперебійною і 

безпечною, заміна ліфтів була проведена в найкоротші терміни протягом року. На 

ці заходи було передбачено коштів в сумі майже 900,0 тис. грн.. (873,3 тис. грн..). 

Перший, з двох запланованих ліфтів, було введено в експлуатацію в вересні 2013 

року, а другий ліфт розпочав працювати наприкінці жовтня. 

В Центральній районній дитячій поліклініці (КНП "Центр первинної медико - 

санітарної допомоги  №1") в минулому році виконано ремонтних робіт на суму 1 

752 085, 46 грн.: а саме ремонт відділення відновлювального лікування - 994 999,46 

грн.; ремонт дитячої поліклініки №2 по вул. Тимошенко, 14 -757 086, 00 грн. 

Для поліклініки №1 (філія №1 КНП "Консультативно-діагностичний центр") 

придбано електрокардіологічний комплекс на 21,5 тис. грн. та фізіотерапевтичне 

обладнання на суму 73,5 тис.грн., закінчено ремонт ІІ поверху на суму 100 тис.грн. 

В поліклініці №3 (Центр ПМСД№2) проведено роботи по установленню сис-

теми відео нагляду у відділені невідкладної медичної допомоги на загальну суму 12 

тис.грн. за рахунок власних надходжень, здійснено ремонт даху будівлі за адресою: 

пр-т Мінський, 8. 
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Враховуючи, що поліклініка №3 надає медичну допомогу населенню  Мінсь-

кого масиву, Куренівки, Пуща-Водиці, селища ДВС, хуторів Микільський і Редьки, 

а з 01.11.2013 є КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" - протя-

гом 2013 року розглядалось питання будівництва нового типового приміщення по-

ліклініки за адресою проспект Мінський,  8.  

Оболонська районна адміністрація ініціювала внесення в програму соціально-

економічного розвитку на 2014 питання по реконструкції будівлі під центр первин-

ної медико-санітарної допомоги №2 і розпорядження Київської міської державної 

адміністрації на розробку проектно-кошторисної документації знаходиться на ста-

дії підписання. 

Крім цього, закінчені проектні роботи з реконструкції покрівель з утепленням 

фасаду центральної районної дитячої поліклініки на вул.Північній, 4-А, дитячої по-

ліклініки №2 і центральної районної поліклініки на вул.Маршала Тимошенка, 14. 

Серед інших питань - пріоритетним питанням медичної галузі 2013 року було 

виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року №340 

«Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання 

цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» та виконання 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 368-р «Про затвер-

дження плану заходів щодо створення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, 

Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва». 

Введення механізму часткового відшкодування вартості ліків від гіпертонічної хво-

роби було впроваджено лікарями первинної ланки КНП "Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1", "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" та лікаря-

ми кардіологами і невропатологами КНП "Консультативно - діагностичний центр". 

З виділених по субвенції коштів на часткове відшкодування вартості лікарсь-

ких засобів для лікування гіпертонічної хвороби з 1 347 707,8 грн. було відшкодо-

вано - 1 092 787,82 грн. Цей результат свідчить про те, що пацієнти, які спостеріга-

ються лікарями первинної ланки змогли скористатися в повному обсязі перевагами 

державного пілотного проекту і отримали повноцінне лікування свого захворюван-

ня. 

З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.12 №546 

«Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів» та Розпоря-

дження Кабінету Міністрів України від 06.06.12 №368-р «Про затвердження плану 

заходів щодо створення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетров-

ської, Донецької областей та м. Києва» створюється Електронний реєстр пацієнтів 

(далі - Реєстр) пацієнти при зверненні до амбулаторно-поліклінічних закладів нада-

вали за власним бажанням персональні дані для внесення до реєстру та обирали со-

бі лікаря первинної ланки для обслуговування на амбулаторному етапі. Створення 

електронного реєстру пацієнтів, які звертаються і обслуговуються в лікувальних 

закладах району, проходить згідно затвердженого плану заходів.  
 

Культура і мистецтво 
 

Збережено мережу закладів культури, яка налічує 6 початкових спеціалізова-

них мистецьких навчальних закладів району: 4 музичні школи,  дитяча художня  

школа № 3, дитяча школа мистецтв № 5, 11 бібліотек, об’єднаних у ЦБС,  Центра-

лізовану  бухгалтерію управління . Також за рахунок бюджету надаються трансфе-

рти  КП „Дитячий кінотеатр „Кадр” на підтримку та утримання. 
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       На фінансування галузі "культура і мистецтво" , відповідно до   кошторису   на 

2013 рік,  були  передбачені  кошти у сумі - 24  561,7 тис.грн. (в. т. ч.  КП „Дитячий 

кінотеатр „Кадр”), касові видатки склали - 23 496,7 тис.грн. (У 2012 році фінансу-

вання галузі склало -  22 855,8  тис.грн., у 2011 році -  21  264,4 тис.грн.) 

     Близько 2000 дітей та підлітків щорічно отримують  початкову спеціалізовану 

мистецьку освіту у 6 навчальних закладах району. Робота викладачів шкіл есте-

тичного виховання Оболонського району спрямована не тільки на якісне ви-

конання учбового плану, а й на підняття   рівня  мистецької  початкової освіти, 

про що засвідчують участь учнів у міських, всеукраїнських, міжнародних конкур-

сах, олімпіадах, виставках. Учні шкіл естетичного виховання району приймали 

участь  у мистецьких конкурсах та фестивалях та досягли значних успіхів. Це такі 

конкурси, як "Об'єднаймося ж, брати мої!", "Традиції і сучасність”, конкурс фор-

тепіанної музики ім. О.Вериківської, „Нові імена України”, VІ міський Фестиваль 

української пісні  тощо.     

Основним завданням бібліотек є реалізація права користувача на одержання 

оперативної та повної інформації, доступ до ресурсів не тільки в бібліотеці, а й за її 

межами. Окрім традиційного обслуговування, значна кількість бібліотек України 

сьогодні активно використовує у своїй діяльності необмежені ресурси Internet, зна-

чно підвищуючи інформаційну повноту обслуговування і надаючи читачам інфор-

мацію у більш зручній формі  

В Оболонському районі до послуг користувачів - 11 бібліотек Централізованої 

бібліотечної системи: 5  публічних і 6 бібліотек для дітей.     

Робота бібліотек  Централізованої бібліотечної системи Оболонського району  

у 2013 році була спрямована на подальшу автоматизацію та комп’ютеризацію біб-

ліотечної  діяльності.     

       Окрім традиційного обслуговування читачів, бібліотеки району проводили ак-

ції,  круглі столи, семінари для підняття престижу не тільки бібліотечної справи та    

пропаганди  бібліотек району , а й  поширення інформації  на більш  високий   дер-

жавницький рівень. 

Невід’ємною частиною роботи управління стало проведення районних культу-

рно-мистецьких районних заходів, направлених на збереження  

і відродження традицій українського народу, організацію змістовного культурного 

дозвілля мешканців районута гостей столиці. 

За звітний період управлінням було проведено 8 районних культурно-

мистецьких заходи: концертну програму з нагоди святкування Міжнародного   жі-

ночого  Дня 8 Березня , Свято Масляної у Пущі-Водиці, районний концерт V1 мі-

ського Фестивалю української пісні , творчий звіт Оболонського району м. Києва 

„Таланти твої, Оболонь„  в рамках  проведення  Року дитячої творчості,  концертну 

програма до Дня Києва  та  концерт  до Дня медичного працівника. , Свято Купала 

у Пущі-Водиці, виставку-вернісаж та концертну програму до 22-річниці незалеж-

ності України, мистецький захід  до Свята знань на Хрещатику. (У 2012 році було 

проведено- 6  заходів, у 2011 році -  7 заходів ). Доброю традицією  в Оболонсько-

му районі стало  запрошення   майстрів народних ремесел  в рамках відзначення  

державних та народних свят з метою проведення  святкових виставок - вернісажів 

для популяризації та  донесення до більш широкого загалу  їх творчих надбань. У 

рамках проведення заходів до 22 річниці незалежності України, у сквері біля пам'я-

тника архангелу Михаїлу були представлені роботи майстрів з декоративно-
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ужиткового мистецтва: художньої  ліпки, вишивки, робіт із бісеру. Також, у рамках 

святкування 22-ї річниці незалежності України, в Оболонській районній в місті Ки-

єві державній адміністрації була приурочена персональна виставка майстра тради-

ційного народного мистецтва, члена Національної Спілки художників України Ос-

ташинського Й.Б., на якій було представлено роботи   незвичайного творчого жан-

ру - архітектура у мініатюрі (вироби  із сірників ).         

З метою зміцнення  матеріально-технічної  бази  закладів культури району у 

2013 році було здійснено: заміну  фасадних вікон у філії Дитячої музичної школи 

№36 (вул. Героїв Дніпра, 14-Г) на загальну суму 58,9 тис.грн., були завершені капі-

тальні ремонти у бібліотеці № 129 для дітей  на загальну суму 40,6 тис.грн. та біб-

ліотеці №102 для дітей - 35,1 тис.грн., загальна сума складає - 134,6 тис.грн. (У 

2012 році були проведені капітальні ремонти на суму 766, 8 тис.грн., у 2011 – на 

суму – 1 082,6 тис.грн.) 

        Також, управлінням проводилась робота щодо завершення оформлення доку-

ментації, що посвідчує право постійного користування земельними  ділянками: 

площею площею  0, 39 га  для обслуговування будівель Дитячої музичної школи № 

39  (вул. Червонофлотська, 18) та Дитячої школи мистецтв № 5 площею 1,01 га 

(вул. Малиновського, 11-В). У районі давно назріла нагальна потреба у  будівницт-

ві концертної зали із сучасним  звуко-світлотехнічним обладнанням, тому вкрай 

необхідна розробка та затвердження проектно-кошторисної документації на будів-

ництво концертної зали Дитячої школи мистецтв № 5. 

        У 2013 році  були здійснені організаційно-правові заходи щодо затвердження 

Статутів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та Положення 

про Централізовану бібліотечну систему Оболонського району м. Києва. 
 

Фізична культура і спорт 
 

В Оболонському районі міста Києва в 2013 році мережа об’єктів фізичної ку-

льтури і спорту складала 459 спортивних споруд, у тому числі: 3 стадіони, 9 футбо-

льних полів, 63 спортивних зали, 111 спеціально обладнаних приміщень для занять 

фізичною культурою і спортом, 31 стрілецький тири, 3 25-метрові криті басейни, а 

також 215 спортивних майданчиків за місцем мешкання та загальноосвітніх навча-

льних закладів. 

У районі діють 9 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі 3 спеціалізовані 

школи олімпійського резерву, Центр військово-патріотичного і фізичного виховання 

дітей та молоді «Єдність» та 6 підліткових клубів спортивно-оздоровчого спрямування 

районного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу в районі проводять 517 штатних 

працівників (тренери, викладачі, інструктори-методисти та інші працівники сфери 

фізичної культури і спорту).  

Загальна кількість осіб, що займається у фізкультурно-оздоровчих закладах 

складає 46509 чол., у тому числі 16442  дітей від 6 до 18 років, з них 48 дітей з об-

меженими фізичними можливостями. 

Всього у районі існує і розвивається 54 види спорту. 

Продовжує свою роботу Центр військово-патріотичного і фізичного виховання 

дітей та молоді «Єдність». У Центрі «Єдність» культивуються такі види спорту, як 

футбол, баскетбол, волейбол, городковий спорт, гребля на човнах «дракон» та мор-

ське багатоборство. 
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В 2013 році проведена робота по збору, опрацюванню та аналізу державної 

статистичної звітності з фізичної культури і спорту. Показники роботи ДЮСШ, 

спортивних секцій, клубів, центрів, федерацій задовільні. Звіт Оболонського райо-

ну буде наданий 28.02.2014 Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  вико-

навчого органу Київської міської ради (КМДА). 

Постійно проводилася роз’яснювальна робота про необхідність оформлення пас-

портів на спортивні споруди суб’єктами господарської та підприємницької діяльності. 

Надавалась практична і консультативна допомога з вищевказаного питання.  

У січні – березні 2013 року для дітей-сиріт та багатодітних сімей було прове-

дено благодійну акцію з безкоштовного відвідування 4 критих стаціонарних льодо-

вих катків: ТРЦ «Дрим Таун»,  СОК «Каток» ТОВ «Дивосвіт – плюс» , РЦ «Блок-

бастер» , ТРЦ «Караван». 

25.03. на СОК «Каток» плюс “Корти на Оболоні» ТОВ «Дивосвіт – плюс», бу-

ло проведено Київський спортивний фестиваль «Веселі старти на льоду».  

30.03. на базі СЗШ № 216 проведено спільно з Федерацією фехтування Украї-

ни фестиваль з дуельного фехтування  «Ігры бретеров – Оттепель 2013». 

22.03. в 13.00 в приміщенні Центральної поліклініки Оболонського району м. 

Києва було проведено навчальний семінар для працівників районних закладів здо-

ров’я з питання  «Механізм взаємодії і надання допомоги постраждалим від наси-

льства в сім’ї і торгівлі людьми». 

23.03 – 06.06. турнір серед дитячих команд за місцем проживання «Ліга дворо-

вого футболу – 2013». 

01.04 – 30.04.спільно з управлінням освіти в Оболонському районі м. Києва 

проведені «Спортивні ігри юних олімпійців», присвячені Олімпійському сторіччю 

м. Києва (1913 – 2013р.р.) серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

25.05 – 26.05.спільно з КП «Київський Водний стадіон» на Оболонській набе-

режній відбувся Відкритий кубок міста Києва з водних видів спорту. 

01.06. взято участь у підготовці і проведенні урочистого відкриття стадіону гі-

мназії № 143 після завершення реконструкції, до Дня захисту дітей.  

01.06. та 07.06. забезпечено участь команди Оболонської районної в місті Киє-

ві державної адміністрації у змаганнях ІІ етапу Всеукраїнської спартакіади серед 

працівників державних установ та райдержадміністрацій м. Києва. 

24.06 – 29.06. ХІХ міжнародний дитячо-юнацький турнір «Кубок Оболонь» 2013. 

17.06. у колонній залі КМДА взято участь у розширеному засіданні Колегії ви-

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра-

ції) з питань актуальних аспектів і перспектив розвитку дитячо-юнацького спорту 

та моніторингу стану фінансування об’єктів спортивної інфраструктури м. Києва. 

25 – 27.06. відбувся відкритий районний турнір з футболу серед юнацьких ко-

манд «Юні зірки Оболоні – 2013». 

24 – 27.06. на майданчику ТРЦ «Дрим – Таун - 2»  Фестиваль дитячої та моло-

діжної творчості «Шоу Фест 2013». 

06.07. проведено турнір з міні-футболу серед чоловіків «Золотий кубок Оболоні». 

23 – 24.08. спільно з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконав-

чого органу Київської міської ради (КМДА), районним управлінням освіти на ста-

діоні гімназії № 143  проведено турнір з футболу сереж юнаків 1999 – 2000 р.нар. 

на призи голови Київської міської державної адміністрації, присвячений Дню неза-

лежності України. 
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24.08. спільно з КП «Київський водний стадіон» на Оболонській набережній та 

акваторії затоки «Оболонь» проведено спортивні змагання на Кубок Київського 

Водного стадіону. 

08 – 15.09. проведено спортивно-масові заходи до Дня фізичної культури і спорту: 

08.09. спільно з ТОВ «Студія мистецтв «Смайл» на Оболонській набережній 

реєстрація масового рекорду стрибків зі скакалкою. 

14.09. спільно з Всеукраїнською спілкою громадських організацій «Мо-

лодь!Громада!Влада1» відкриття чемпіонату з дворового футболу серед дітей та 

підлітків за місцем проживання «Футбол у кожний двір». 

13 – 15.09. спільно з Федерацією гольфу України «Європейський тур розвитку 

гольфу», безкоштовні уроки гольфу. 

14 – 15.09. спільно з Українською федерацією аквабайка та Київської водно-

моторної федерації та районним управлінням освіти на базі районного Центру вій-

ськово-патріотичного і фізичного виховання дітей та молоді «Єдність»  фінал чем-

піонату на Кубок міста Києва з дисципліни»перегони на водних мотоциклах». 

21.09. спільно з Федарацією стронгменів України на Оболонській набережній 

проведено турнір на звання «Найсильнішої людини України» 

21.09. спільно з автомобільною федерацією України проведено змагання з 

«Кантрі – кросу». 

15.09 – 16.11. спільно з Всеукраїнською спілкою громадських організацій 

«Молодь!Громада!Влада1» турнір з дворового футболу серед дітей та підлітків за 

місцем проживання «Футбол у кожний двір». 

16.11. дитячо-юнацький турнір з арашідо «Буря на татамі». 

19.12. спільно з ТОВ «Дивосвіт «Каток» плюс «Корти на Оболоні» на льодо-

вому катку ТОВ «Дивосвіт плюс «Каток» в Оболонському районі м. Києва прово-

дено районний фестиваль «Веселі старти на льоду» з катання на ковзанах для дітей 

пільгових категорій. 

30 – 31.12. на льодовому катку ТОВ «Дивосвіт «Каток» плюс «Тенісні корти» 

безкоштовна акція катання на ковзанах для дітей пільгових категорій. 

До Дня фізичної культури та спорту було відзначено 3 кращих працівника 

Оболонського району м. Києва Почесною грамотою Київського міського голови – 1 

чол., подяками Департаменту освіти і науки, молоді та спорту – 2 чол. 
 

Охорона навколишнього природного середовища 
 

Оцінюючи стан навколишнього природного середовища в Оболонському ра-

йоні на основі спостережень якості атмосферного повітря, стану поверхневих во-

доймищ та земель, можна констатувати, що погіршення екологічної ситуації не 

спостерігається . 

 В Оболонському районі зберігається позитивна тенденція стабілізації загаль-

них викидів від стаціонарних джерел забруднення та поліпшення якості атмосфер-

ного повітря. Порівняно з аналогічним періодом 2012 року,  очікується зменшення 

викидів від стаціонарних джерел на 34 тонни. 

Стан атмосферного повітря  залежить насамперед від обсягів викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами. 

Спостереження за станом  забруднення атмосферного повітря в Оболонському 

районі проводиться  на 3 постах - №№ 10,17,21, які знаходяться  в районах Петрів-

ки, Оболонського пр-ту, вул. Скляренка. Контролюється 8 інгредієнтів забруднюю-
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чих речовин, а саме: пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис азоту, фенол, аміак, 

формальдегід, хлористий водень, а також, важкі метали: залізо, кадмій, марганець, 

мідь, нікель, свинець, хром, цинк. 

У зв’язку з тим, що на сьогодні основним джерелом забруднення атмосферно-

го повітря є автотранспорт, найбільш забрудненими є території поблизу магістра-

лей з інтенсивним рухом автотранспорту – проспект Оболонський та вулиця Скля-

ренка.  

На виконання вимог природоохоронного законодавства, підприємствами Оболон-

ського району на  2013 рік   заплановано ряд заходів на загальну суму  біля  5 млн. грн.  

для  реконструкції діючого обладнання та  впровадження маловідходних технологій, 

спрямованих на зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище, 

які  проводяться   за власні кошти підприємств.  

Протягом 2013 року підприємствами району виконувалися  роботи з виконан-

ня  заходів, а  саме: ЗАТ «Чинбар» - на монтаж та запуск в експлуатацію підвісної 

сушки для шкіри затрачено 35,0 тис. грн.; проведено режимно-налагоджувальні ро-

боти парового котла на загальну суму 20,0 тис. грн., а також здійснено теплоізоля-

цію ємкостей з гарячою водою у котельні на загальну суму 22 тис.грн; ПАТ «Обо-

лонь» – здійснено розробку інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря на загальну суму 200,0 тис. грн.; здійснено розробку паспор-

тів на пилогазоочисну установку на загальну суму 30,0 тис.грн.; а також здійснено 

розробку документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речо-

вин на загальну суму 200,0 тис. грн.; ТОВ „ Бетон Комплекс” – здійснено заміну 

картриджів очистки повітря на силосних відсіках на загальну суму 62,0 тис. грн.; 

ДП «Київхліб «Хлібокомбінат №10» – здійснено режимно-налагоджувальні роботи 

хлібопекарських печей з видачею режимних карт на загальну суму 85,0 тис. грн.; 

проведено інвентаризацію та обґрунтування викидів забруднюючих речовин в ат-

мосферне повітря на загальну суму 88,0 тис. грн.; а також замінено фільтри на си-

лосних відсіках, на що витрачено 10,0 тис. грн. та на здійснення контролю за вики-

дами забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в атмосферне повітря затра-

чено 50,0 тис.грн.; Київське дослідно-виробниче підприємство «Контакт» УТОГ – 

здійснено модернізацію приточно-витяжної вентиляції на дільниці метроштоків на 

загальну суму 30,0 тис.грн.; ПАТ «Завод «Маяк» – на організацію аналітичного ко-

нтролю за джерелами викидів затрачено 7,0 тис.грн; ПАТ «Київська поліграфічна 

фабрика «Зоря» – здійснено розробку документів для отримання дозволу на викиди 

в атмосферне повітря на загальну суму 55,0 тис.грн.; ТОВ «Київське управління 

комплектації» – проведено чистку димоходів котельні з метою здійснення модерні-

зації системи подачі повітря на загальну суму 6 тис.грн.; ДП «Київська офсетна фа-

брика» – розроблено документи для отримання дозволу на викиди в атмосферне 

повітря на загальну суму 63,0 тис. грн.; ПАТ «Лінде Газ Україна» – на захід щодо 

здійснення контролю за викидами відпрацьованих газів автотранспорту витрачено 

122,0 тис.грн. 

З метою охорони водних ресурсів району та зменшення вмісту забруднюючих ре-

човин у р. Дніпро підприємствами району виконано наступні заходи: ПАТ «Оболонь» – 

здійснено комплектацію та введено в експлуатацію очисні споруди дощового стоку на 

загальну суму 800,0 тис.грн.; ТОВ «Бетон Комплекс» – здійснено ремонт баковакуму-

ляторів на загальну суму 50,0 тис.грн. та прочищення каналізаційної системи на загаль-

ну суму 78,0,0 тис.грн.; ДП «Хлібокомбінат №10» – здійснювалися заміри та результати 
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досліджень якості виробничих стічних вод на загальну суму 40,0 тис.грн., здійснено ге-

ологічне вивчення та дослідно-промислову розробку питних підземних вод, моніторинг 

та науковий супровід на загальну суму 120,0 тис.грн., проведено чистку каналізаційних 

мереж, на що витрачено 40,0 тис.грн., а також отримано дозвіл на скиди до міської ка-

налізації, на що було витрачено 15,0 тис.грн.; ВАТ Завод «Київпродмаш» – проведено 

очищення каналізаційних мереж на загальну суму 90,0 тис.грн.; ВАТ Завод «Маяк» – на 

розробку та погодження водобалансу постачання та відведення води затрачено 50,0 

тис.грн.; ПАТ «Тодак» – проведено очистку каналізаційних мереж на загальну суму 

25,0 тис.грн.; ТОВ «Київське управління комплектації» – проведено реконструкцію 

дощової каналізаційної мережі на загальну суму 20 тис.грн. та здійснено чистку каналі-

заційних комунікацій на загальну суму 10,0 тис.грн., КДВП «Контакт «УТОГ» – здійс-

нено прочистку каналізаційної мережі на загальну суму 50,0 тис. грн.; ПАТ «Тутковсь-

кий» – проведено очистку каналізаційних мереж на загальну суму 25,0 тис.грн. 

Використання водних об’єктів району досить різноманітне - для рекреацій, ри-

борозведення, декоративне, ін., крім того, води річки Дніпро використовуються для 

водопостачання  на питні, господарські та промислові потреби. На території Обо-

лонського району зонами відпочинку є: затоки р. Дніпро «Собаче гирло» та «Верб-

люд»; озера «Вербне» «Центральне» та «Редьчине»,  озера Пущі-Водиці.  

Для запобігання забруднення водних об’єктів району, збільшення зон відпочи-

нку для населення району та міста, а також попередження забруднення нафтопро-

дуктами, завислими речовинами, іншими забруднювачами басейну               р. 

Дніпро надавалися пропозиції щодо заходів для включення їх до Переліку приро-

доохоронних заходів м. Києва, зокрема: 

- очистка та регенерація каскаду озер системи Опечень та прилеглої до них території; 

- демеркуризація люмінесцентних ламп з бюджетних закладів району. 
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

  На виконання вимог чинного законодавства в управлінні праці та соціального 

захисту населення впроваджено стандартну модель надання соціальної допомоги, 

що базується на застосуванні єдиної технології прийому громадян і передбачає 

призначення усіх видів соціальної допомоги за однією заявою.  

Так, за єдиною заявою для призначення державних допомог та компенсацій за 

2013 рік звернулося 12854 особи.  

Загалом державну соціальну допомогу та компенсації протягом 2013 року 

отримали 14718 осіб,  в т.ч.: 

- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 

„Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги” – 413 осіб. 

   За 2013 рік виплачено державну соціальну допомогу на загальну суму 

75072,21 тис. грн.  

В порівнянні зі звітним періодом в 2011 році за єдиною заявою для призначен-

ня державних допомог та компенсацій звернулося 12569 осіб  та 

протягом року отримали державну соціальну допомогу та компенсації  13384 

особи на загальну суму 56641,5 тис.грн. 

В порівнянні зі звітним періодом в 2012 році за єдиною заявою для призначен-

ня державних допомог та компенсацій звернулося 13381особа  та протягом року 
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отримали державну соціальну допомогу та компенсації 14056 осіб, на загальну су-

му 64428,3 тис.грн. 

Заборгованості з виплат державних соціальних допомог та компенсацій немає. 

Протягом 2013 року отримали допомогу на поховання померлої особи, яка не 

досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на служ-

бі в центрі зайнятості як безробітна - 159 осіб, які здійснили поховання відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волеви-

явлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», рішення Ки-

ївської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 «Про затвердження міської цільової 

програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки», від 21.02.2013 року 

№23/9080 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.11 № 

19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч кия-

нам» на 2011-2015 роки» на загальну суму 318 тис. грн.  

В порівнянні зі звітним періодом в 2011 році отримали допомогу на поховання 

195 осіб на загальну суму 195 тис.грн. В порівнянні з 2012 роком отримали допо-

могу на поховання 185 осіб на загальну суму 222 тис.грн. 

Одним із особливо важливих напрямків соціального захисту є програма, яку було 

створено для надання допомоги малозабезпеченим родинам в оплаті житлово-

комунальних послуг. Призначення житлових субсидій проводиться за спрощеною сис-

темою, яка передбачає звільнення громадян від збирання довідок, зокрема про склад 

сім`ї, вартість комунальних послуг, про фактичне витрачання за попередній період газу, 

води, електричної та теплової енергії при наявності засобів обліку. В 2013 році 8971 сі-

мей звернулись за субсидіями, призначено 8796 сім`ям субсидій. Аналізуючи попередні 

роки спостерігаємо зменшення кількості звернень громадян за призначенням субсидій, 

яке пов’язане з підвищенням пенсій та соціальних виплат. В 2011 році призначено суб-

сидій 10087 сім`ям, в 2012 році призначено 9843 сім`ям. 

Управлінням праці протягом 2011-2013 років було реалізовано санаторно-

курортних путівок: 

 2011 2012 2013 

інвалідам від загального захворювання 111 159 138 

інвалідам спинальникам 18 13 18 

супроводжуючим особам 41 65 55 

інвалідам війни 101 110 92 

учасникам бойових дій 74 89 92 

учасникам війни 53 63 60 

особам, на яких поширюється чинність Закону Укра-

їни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-

ного захисту» та особам на яких поширюється чин-

ність Закону України «Про жертви нацистських пе-

реслідувань» 

34 30 31 

ветеранам праці 0 211 205 

сума за рік 432 740 691 

Виплачено компенсацій в 2013 році: 

- на бензин –280 інвалідам на суму 21422,12 грн.; 

- за невикористані путівки на санаторно-курортне лікування  інвалідам війни -

32 на суму 10755,00 грн.; 
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- за невикористані путівки на санаторно-курортне лікування  інвалідам від за-

гального захворювання та інвалідам з дитинства -18 на суму 4460,00 грн. 

За висновками медичних установ в 2013 році видано (штук):138 палиць, 137 

милиць та 55 годинників, 11 мобільних телефонів та 8 магнітол, 15 спеціальних 

флеш програвачів та 1 диктофон. Видано 3729 направлень для забезпечення проте-

зно-ортопедичними виробами, 55 направлень на Центральну транспортну МСЕК 

для визначення медичних показань для отримання автомобілів чи колясок з елект-

роприводом. 

Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації в межах своїх повноважень відповідно до Зако-

ну України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” здійснює облік осіб, які постраждали внаслідок Чор-

нобильської катастрофи у Державному реєстрі, організацію оздоровлення постраж-

далих осіб та потерпілих дітей. 

В 2013 році відповідно до Регіонального реєстру всіх категорій постраждалого 

населення Оболонського району на обліку  перебуває 9154  постраждалі особи, які 

мають право на пільги. 

Беручи до уваги, що у 2012 році на обліку перебувало 9216 осіб, а у 2011 році 

9567 осіб, чисельність осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

зменшуюється. Основною причиною зменшування чисельності осіб постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи є високий рівень смертності серед учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, так чисельність осіб, які мають 

статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 2011 році становила – 6133 

осіб, у 2012 році – 5946 осіб, у 2013 році -5837 осіб. З цієї ж причини чисельність 

осіб, які мають право на пільги та компенсації, дружини/чоловіки померлого гро-

мадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, збільшується: у 

2011 році їх перебувало на обліку- 438 осіб, у 2012 році - 465 осіб, у 2013 році - 502 

особи. 

Для забезбечення санаторно-курортними путівками у 2013 році на обліку пе-

ребувало 525 постраждалих осіб, з них 62 дитини, які потерпілі від Чорнобильської 

катастрофи. Оздоровлено за цей період 208 осіб, у тому числі 13 дітей, що  стано-

вить 40% від потреби. 

Порівняно з попередніми роками забезбечення громадян, які постраждали вна-

слідок Чорнобильської катастрофи, путівками на санаторно-курортне лікування 

зменшилось, так у 2012 році оздоровлено 371 осіб (в т.ч. 45 дітей), що становить 50 

% від потреби, у 2011 році - 461 осіб (в т.ч. 58 дітей) що становить 53 % від потре-

би. У зв'язку з низьким рівнем виділення санаторно-курортних путівок кількість 

оздоровлених осіб зменшується. 

Протягом 2013 року в управлінні на обліку перебувало 5808 отримувачів ком-

пенсаційних виплат відповідно до вищевказаного закону. Серед них до категорії 1 

належать 1707 осіб, до категорії 2 -  3611 осіб, до категорії 3 – 112 осіб, діти – 378 

осіб.   

Чисельність потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, як одержувачів 

компенсаційних виплат в порівнянні з 2011 роком становило – 6019 осіб, з 2012 ро-

ком – 5950 осіб. 

 З початку 2013 року управлінням було прийнято 1433 заяви від громадян, які 

постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та нараховано компенсацій 
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та допомоги на суму 2979,16 тис.грн. В 2011 році компенсацій та допомог було на-

раховано на суму 3193,32 тис.грн., в 2012 році  на суму 3124,54 тис.грн. 

Актуальними залишаються проблеми виплати грошової компенсації за неви-

користану путівку, або в разі організації самостійно-курортного лікування, а також 

невідповідність розмірів виплати щорічної допомоги на оздоровлення, одноразової 

компенсації за шкоду заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильсь-

кій АЕС та сім’ям за втрату годувальника визначених законом України «Про статус 

і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаст-

рофи» до розмірів, встановлених постановами Кабінету Міністрів України від 

12.07.2005 №562, від 26.07.1996 №836, від 20.04.207 №649.  

На сьогоднішній день питання опіки та піклування набуло актуальності у зв'язку з 

тим, що з кожним роком збільшується кількість психічнохворих осіб, які потребують 

опіки та піклування. Так 2011 року прийнято на особистому прийомі 145 громадян, у 

2012 році – 169 громадян, а у 2013 році 197 громадян, яким було надано професійну 

юридичну консультацію та рекомендації з питань захисту інтересів недієздатних осіб та 

осіб що страждають на психічне захворювання. За своїми функціональними обов'язка-

ми, представники відділу майже щоденно беруть участь у судових засіданнях район-

них, апеляційних, Вищих судах, судах Київської області у справах, пов'язаних з питан-

ням захисту майнових, житлових та соціальних інтересів недієздатних (обмежено діє-

здатних) осіб. Так у 2011 році було 90 засідань, у 2012 році 102 засідання, а у 2013 році 

відбулося 155 судових засідань за нашої участі. 

В 2013 році загальна кількість осіб, опіка над якими оформлювалася в Оболон-

ському районі становить 450 осіб, з яких 107 осіб знаходяться в інтернатах, 280 пе-

ребувають на обслуговуванні вдома. На засіданнях опікунської ради у 2011 році 

було розглянуто 49 питань, у 2012 році - 65, у 2013 році-71 питання. Найпошире-

ніше питання - це призначення опікуна (піклувальника), але не останнім питанням 

є захист майнових інтересів недієздатних (обмежено дієздатних) осіб. Протягом 

2013 року підготовлено та видано 45 посвідчень опікунів або піклувальників, нада-

но погодження на оформлення 43 недієздатних громадян до психоневрологічних 

інтернатів згідно путівок Департаменту соціальної політики  м.Києва.  

На етапі впровадження пілотного проекту «Картка Киянина» в 2012 році виді-

лено категорії громадян, що отримують пластикову електронну картку та мають 

право безкоштовного проїзду в київському метрополітені (відповідно до рішення 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.02.2011 № 

19/5406 «Турбота. Назустріч Киянам»), а саме: один з батьків багатодітної сім’ї; 

пенсіонери та інваліди, які не мають права безкоштовного проїзду в метрополітені; 

непрацюючі особи, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами та отримують дер-

жавну соціальну допомогу; особи, які не мають права на пенсію та інваліди; соціа-

льні працівники.  

Саме вищезазначені категорії населення першочергово забезпечувались «Кар-

ткою Киянина». Протягом 2012 року до реєстраційної бази АРМ (автоматизоване 

робоче місце) було введено – 5 964 пільговика. ПАТ КБ «Хрещатик» надав вигото-

влених 2 080 карток до управління, для подальшої передачі пільговикам. З них ви-

дано 2 006 карток (96,4%). 
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Після завершення пілотного проекту, в 2013 році продовжувався збір реєстра-

ційних даних окремих категорій громадян, які мають право на додаткові пільги ві-

дповідно до рішень Київської міської ради та видачу їм «Картки Киянина». 

Протягом 2013 року до реєстраційної бази АРМ (автоматизоване робоче місце) бу-

ло введено – 40 145 пільговиків. ПАТ КБ «Хрещатик» надав виготовлених 43 395 кар-

ток до управління, для подальшої передачі пільговикам. З них видано 36 910 карток. 

В управлінні організовано роботу таким чином, щоб уникнути черг та не ви-

кликати соціальної напруги, а саме прийом громадян проводиться за попереднім 

записом (спілкуючись в телефонному режимі) у зручний для населення час, з пов-

ною загрузкою наявних робочих місць облаштованих комп’ютерами та програм-

ним забезпеченням. Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота 

щодо порядку оформлення «Картки Киянина»  

Територіальний центр функціонує на основі положення про Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського ра-

йону міста Києва затвердженого розпорядженням Оболонської районної в місті Ки-

єві державної адміністрації від 30.09.11 №505, зареєстрованого Оболонським ра-

йонним управлінням юстиції у місті Києві від 05.10.11 №12/93.  

При терцентрі працює відділення соціально-побутової адаптації, де за звітний 

період проведено 26 вечорів відпочинку, 54 екскурсії до культурно-просвітніх за-

кладів м.Києва, прочитано 38 лекцій, відвідування театрів - 116. В терцентрі пра-

цює майстерня по дрібному ремонту одягу, послугами швачки  скористалися 433 

самотніх пенсіонерів. 

Працює тренажерний зал, який за 2013 рік відвідали 23 особи, заняття прово-

дить інструктор-волонтер з Центру здоров’я Оболонського району м.Києва.  Також 

у відділенні соціально-побутової адаптації щопонеділка та щочетверга проводиться 

засідання жіночого клубу «Шанс», який відвідують 21 особа. 

Щоденно працює перукарня. За звітний період послугами перукаря безкошто-

вно скористались – 3188 осіб, з них  на дому – 100 лежачих інваліда, вимір тиску 

4376 осіб, послугами масажиста скористалися  156 осіб. 

В територіальному центрі працює відділення соціально-медичної реабілітації 

дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей з  ураженням 

центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування), яке що-

денно безкоштовно відвідують шестеро дітей з церебральним паралічем. У відді-

ленні проводять медичну реабілітацію (ранкова гімнастика, процедури, масаж, за-

няття ЛФК) та педагогічно-виховну роботу (ліплення, математика, мовне спілку-

вання, малювання, сенсорне, аплікація). Діти беруть участь у підготовці  та прове-

дені святкових занять. 

Відповідно до повноважень Управління праці та соціального захисту населен-

ня Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації діють такі міські ці-

льові програми: «Турбота. Назустріч киянам» та «Соціальне партнерство» на 2011-

2015 роки. 

У 2013 році по міській цільовій програмі «Турбота. Назустріч киянам» було забезпечено: 

- безкоштовним харчуванням малозабезпечених одиноких громадян та інших 

верств населення – 488,7тис.грн. 970 особам (в 2012 році було використано – 

186,3тис.грн. 333особи; в 2011 році було використано 517,0тис.грн. 1290 осіб); 
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- продуктові набори малозабезпеченим одиноким громадянам та іншим верствам 

населення – 47,4тис.грн. 1200особам (в 2012 році було використано – 104,2тис.грн. 

2500 одержувачів; в 2011 році було використано 182,1тис.грн. 2608 одержувачів); 

- Надання одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям мало-

забезпечених верств населення, які опинилися в складних життєвих обставинах –

193,4тис.грн.789 одержувачів (в 2012 році було використано – 147,6тис.грн. 730 

одержувачів; в 2011 році було використано 140,3тис.грн. 545 одержувачів);  

- відзначення річниці аварії на ЧАЕС – 12,0тис.грн. (в 2012 році було використано 

– 5,0тис.грн.; в 2011 році кошти не виділялися); 

- комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського райо-

ну-громадські роботи- 9,3тис.грн. (внесені зміни в програму в 2013 році). 

У 2013 році по міській цільовій програмі «Соціальне партнерство» було забезпечено: 

- фінансова підтримка Товариства Червоного Хреста – 58,0тис.грн. (в 2012 році бу-

ло використано – 69,0тис.грн.; в 2011 році було використано 28,5тис.грн.); 

- фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів 144,2тис.грн. 2 організа-

ціям (в 2012 році було використано – 21,3тис.грн. 3 організації; в 2011 році кошти 

не виділялися); 

- фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів 161,67тис.грн. 3 органі-

заціям (в 2012 році було використано – 74,3тис.грн. 3 організації; в 2011 році було 

використано 33,4тис.грн. 4 організації); 

-підписка газети «Вечірній Київ» 2949,1млн.тис.грн. (в 2012 році було використано 

– 4488,1млн.тис.грн.; в 2011 році кошти не виділялися); 

- На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визнач-

них дат по відзначенню: Дня інтернаціоналіста; Дня захисника Вітчизни; Дня Пе-

ремоги; Дня Скорботи і вшанування міста Києва від фашистських загарбників; Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  

Було використано 36,6тис.грн. на покладання квітів до пам’ятників, транспор-

тне забезпечення та звукопідсилюючу машину (в 2012 році було використано – 

16,0тис.грн. 3 свята; в 2011 році кошти не виділялися. 
 

Стан пенсійного забезпечення 
 

Збір до Пенсійного фонду за 2013 рік становить 1279,4 млн.грн.  

Погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України  підприємств-

боржників є одним з пріоритетних напрямів роботи управління Пенсійного фонду 

України в Оболонському районі м. Києва. Заборгованість зі сплати внесків до Пен-

сійного фонду України підприємств Оболонського району станом на 01.01.14 ста-

новить 18905,7 тис.грн. В 2012 році заборгованість становила 9224,6 тис.грн. Зрос-

тання недоїмки пояснюється  тим, що відповідно до ЗУ від 06.09.12 № 5213-IV 

«Про деякі питання забогованості підприємств оборонно-промислового комплексу  

- учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного 

розвитку» та на підставі карток особових рахунків платників, які підпорядковані, 

Державному концерну «Укроборонпром» (ДП «Завод «Генетор», ДП «Центральний 

науково-дослідний інститут навігації і управління», СКБ «Спектр»), управлінням 

було проведено списання боргів на суму 30562,2 тис.грн. (по єдиному внеску на за-

гальнообов’язкове державне соціальне страхування 6815,3 тис.грн.). Але, після 

проведення списання такі підприємства як ДП «Завод «Генератор», ДП «Централь-
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ний науково-дослідний інститут навігації і управління» та інші суб’єкти господа-

рювання  продовжували  щомісячно нарощувати суми заборгованості.    

На 01.01.14 загальна чисельність одержувачів пенсій в управлінні становить 

80815 осіб. В 2012 році пенсіонерам та отримувачам допомог Оболонського району 

було виплачено 1734,02  млн.грн. На 01.01.14 за оперативними даними пенсійні 

виплати склали 1817,5 млн.грн. Середньомісячний розмір пенсії по Оболонському 

району на 01.01.13 – 1848,63 грн. В 2013 році – 1921,37  грн. Поетапне підвищення 

пенсійних виплат сприяло покращенню пенсійного забезпечення отримувачів пен-

сійних виплат  району.  В поточному році пенсію у загальній сумі понад 1500,0 грн. 

отримує 36403 пенсіонерів усіх категорій, в аналогічному періоді 2012 року таких 

осіб було 34862.     
 
 

Зайнятість населення і  ринок  праці 
 

Протягом 2013 року обсяги реєстрації незайнятих громадян в службі зайнятос-

ті становили  4217 чол., що майже на  10% більше ніж у 2011 ороці.  З них мали 

статус безробітного 3326 чол., що в 1,3 рази більше ніж у 2011 році.  

У звітному періоді, як і в попередні роки, районна служба зайнятості  акценту-

вала  увагу на  активній зайнятості громадян. 

Це насамперед - працевлаштування громадян. Протягом 2013 року працевлаш-

товано: всього – 1555 осіб, що на  10 - 11% більше ніж за 2011 та 2012 роки відпо-

відно. Із загальної чисельності працевлаштованих у 2013 році 1125 чол. – мали ста-

тус безробітного. В порівнянні з минулими роками  працевлаштування безробітних 

протягом 2013 року збільшилось. Зокрема, в порівнянні з 2011 роком -  в 1,7 рази , 

в порівнянні з 2012 роком – в 1,4 рази.  

Зайнятості громадян сприяє підприємницька ініціатива серед безробітних. Так, 

протягом звітного періоду 108 безробітних скористались правом отримати однора-

зово допомогу по безробіттю для започаткування власної справи, що на 16% біль-

ше ніж у 2011 році та на 33 % більше ніж у 2012 році.   

Важливу роль у вирішенні питань зайнятості відіграє  створення нових робо-

чих місць. За   2013 рік  згідно Моніторингу створення нових робочих місць  в ра-

йоні створено 6684 нових робочих місць. Зазначений показник у 2013 році майже в 

2 рази зменшився в порівнянні з 2011-2012 роками внаслідок вилучення із Моніто-

рингу щодо створення нових робочих місць показника статистичної звітності про 

прийнятих працівників (з 01.07.13). 

Окрім того, на  зайнятість населення району впливає ще й такий фактор як 

зменшення обсягів  фактичного  вивільнення працівників з  підприємств району з 

причин скорочення чисельності. Зазначений показник у 2013 році становив всього 

207 чол. проти 1404 чол. за 2011 рік(зменшення майже в 7 разів) та  845 чол. за 

2012 рік (зменшення   в 4 рази). 

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці у  2013 році 810  

безробітних пройшли навчання та підвищення кваліфікації відповідно до вимог  

ринку праці або кожний четвертий безробітний. В порівнянні з 2011-2012 роками у 

звітному періоді зазначений показник майже на 10% зменшився. 

Як завжди, приділяється увага роботі з молоддю. У звітному періоді на обліку 

перебувало 1527 молодих осіб. Всі охоплені профорієнтаційними та профконсуль-

таційними заходами. Кожний третій працевлаштований або пройшов підвищення 
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кваліфікації, навчання чи отримав нову професію. Слід зазначити, що у 2013 році в 

порівнянні з 2011-2012 роками обсяги реєстрації молодих людей в службі зайнято-

сті  зменшились на 17-22 % відповідно 

Приділяється увага роботі з людьми, які не конкурентоспроможні на ринку 

праці. Так, протягом січня-грудня 2013 року на обліку в службі зайнятості перебу-

вало 1055 осіб квотних категорій, що на 17-20%: більше ніж у 2011-2013 роках. З 

загальної кількості осіб квотних категорій у 2013 році  працевлаштовані -  313 чол. 

проти 123 чол., працевлаштованих у 2011 році та 88 чол..- працевлаштованих про-

тягом 2012 роках. Направлено на навчання або підвищення кваліфікації у звітному 

періоді 219 чол. Для порівняння: у 2011 році навчалось 118 осіб квотних категорій, 

у 2012 році – 87 чол.  

На постійному контролі залишається питання соціальної допомоги особам з 

обмеженими фізичними можливостями. У звітному періоді  на обліку в службі за-

йнятості перебувало 121 така людина, з них працевлащтовано – 33 чол., що 1,6 рази 

більше ніж за 2011 рік та майже в 2 рази більше ніж у 2012 році. Всі  особи з інва-

лідністю мають можливість прийняти участь в профорієнтаційних, профдіагности-

чних заходах, семінарах з техніки пошуку роботи. Для самостійного пошуку робо-

ти  мають вільний доступ до мережі Інтернет, міської та районної баз вакансій. 

Окрім того, проводяться зустрічі осіб з обмеженими фізичними можливостями з 

роботодавцями для прискорення питання їх працевлаштування. До участі в таких 

зустрічах залучаються також громадські організації інвалідів. 

Інформаційні матеріали щодо надання соціальної допомоги особам з обмеже-

ними фізичними можливостями розташовані та періодично оновлюються в Куточ-

ках державної служби зайнятості в приміщеннях управління праці та соціального 

захисту   населення, медико-санітарних експертних комісій. 

Великі можливості у вирішенні працевлаштування осіб квотних категорій, зо-

крема перед пенсійного віку, надає така новація Закону України «Про зайнятість 

населення» як отримання  ваучера на навчання для отримання нової професії, спе-

ціальності або підвищення кваліфікації на базі навчальних закладів  міста. Протя-

гом року  такою нагодою скористалось 116 чол. 

Окрім того, вирішенню питання працевлаштування    сприяє відшкодування 

єдиного соціального внеску підприємствам району на створення нових робочих 

місць. Так, за 2013 рік на такі місця працевлаштовані 27 чол. 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ПРАВОПОРЯДКУ, ОХОРОНИ ПРАВ, 
СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 28.11.11 №1240 

"Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 

2011-2015 роки"  Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією 

та в її відокремлених структурних підрозділах відпрацьовані "Плани заходів щодо 

запобігання і протидії корупції  на 2013 рік". 

У 2013 році на вищезазначену тематику в Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації проведено: 

-  24.01. за участю прокурора Оболонського району проведено Колегію з питання «Про 

стан законності та вжиті заходи по її зміцненню в Оболонському районі  м. Києва»; 

- 19.02. за участю начальника Управління державної служби Головного управління 

державної служби України в м. Києві та Київської області та Директора центру пі-
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двищення кваліфікації проведено семінар на тему: «Законодавче регулювання про-

тидії корупції в органах влади», Закон України «Про засади запобігання і протидії 

корупції»;  

- 02.03. за участю фахівців державної податкової інспекції в Оболонському районі 

міста Києва проведено семінар на тему: «Оформлення та надання декларацій про 

майно, доходи і зобов’язання фінансового характеру»; 

19.03. прокуратурою району проведено координаційну нараду з керівниками пра-

воохоронних органів району з порядком денним "Стан протидії злочинності та ко-

рупції в умовах реформування кримінального процесуального законодавства". В 

нараді взяв участь та виступив з інформацією щодо діяльності Оболонської район-

ної в місті Києві державної адміністрації з питань попередження і протидії злочин-

ності та корупції перший заступник голови; 

- 08.05.за участю начальника відділу контролю за дотриманням законодавства по 

боротьбі з корупцією Контрольного управління Національного агентства України з 

питань державної служби проведено семінар на тему: «Законодавче регулювання 

протидії корупції в органах влади»;  

- 18.07.проведена апаратна нарада для працівників управління освіти Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації за участю кандидата юридичних на-

ук, доцента Інституту підготовки слідчих і криміналістів Національної академії 

внутрішніх справ, на якій розглядалось питання щодо запобігання та виявлення фа-

ктів корупційних діянь і притягнення винних, у їх вчиненні, посадових і службових 

осіб, до відповідальності, відповідно до Законів України «Про державну службу», 

«Про засади запобігання і протидії корупції»; 

- 02.08.проведено семінар-нараду з працівниками відокремлених структурних під-

розділів Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації які відповіда-

льні за роботу по запобіганню та протидії корупції на тему: «Стан виконання зако-

нодавства України з питань запобігання і протидії корупції в структурних підрозді-

лах»; 

-   17.12.на виконання Постанови Кабінету Міністрів України  від 04.09.13 № 706 

«Питання запобігання та виявлення корупції» сектором взаємодії з правоохоронни-

ми органами  проведено семінар-нараду з відповідальними особами з питань запо-

бігання та виявлення корупції управлінь, відділів та служб (з правом юридичної 

особи) Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та підприємств, 

установ та організацій які належать до сфери управління Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації, на тему: «Законодавство України з питань за-

побігання і протидії корупції». 

Для формування негативного ставлення, поширення серед населення ідей не-

терпимості до проявів корупції, та залучення громадськості до участі в антикоруп-

ційній діяльності виконавчих органів на сайті Оболонської РДА у розділі «Проти-

дія корупції» розміщено телефони довіри, за якими можна звернутись у разі вияв-

лення корупційних дій. Крім того, матеріали, розміщені в зазначеному розділі, да-

ють можливість ознайомитись з нормативно-правовими актами відповідної темати-

ки та роз'ясненнями до них  Міністерства юстиції України.  

Розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 31.12.10 №43-К "Про затвердження переліку посад державних службовців Обо-

лонської районної вмісті Києві державної адміністрації, які працюють в сферах, де 

існує високий ризик прояву корупції" визначені посади вищезазначеного ризику. 
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Кожен працівник Оболонської райдержадміністрації ознайомлений (за особис-

тим підписом) з основними принципами по запобіганню та протидії корупції та за-

ходами спрямованими на запобігання і протидію корупції, обмеженнями щодо ви-

користання державним службовцем службового становища та відповідальністю 

державного службовця за корупційні правопорушення. Лист про ознайомлення 

знаходиться в особистій справі кожного працівника, по  виконанню вимог Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

Розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 11.11.13 №419-К визначено уповноважену особу з питань запобігання та вияв-

лення корупції завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами та внесе-

но зміни до його посадової інструкції. 

На виконання доручень першого заступника голови Київської міської держав-

ної адміністрації від 13.10.10 №39895 та Урядового уповноваженого з питань анти-

корупційної політики Кабінету міністрів України від 12.10.10 №12997/0/2-10 сек-

тором щомісячно проводиться збір, аналіз та узагальнення інформації з питань за-

побігання і протидії корупції як в апараті адміністрації так і в її структурних під-

розділах. Узагальнені показники надаються до Київської міської державної адміні-

страції. 

Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією та Оболонсь-

ким РУ ГУМВС України в м.Києві відпрацьований план спільних заходів щодо за-

безпечення правопорядку, охорони прав і свобод громадян в Оболонському районі 

міста Києва. 
 

 РОБОТА  З  КАДРАМИ 
 

В Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації  впродовж 2013 

року здійснювалось  річне, квартальне та перспективне планування роботи з кад-

рами за такими напрямами роботи: проводилось формування складу державних 

службовців; формування кадрового резерву на посади державних службовців; про-

ведення аналізу чисельності і якісного складу державних службовців; підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації та навчання кадрів; здійснення контролю 

за дотриманням вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення та 

державної служби; забезпечення функціонування в райдержадміністрації електрон-

ного обліку державних службовців «Картка»; здійснення заходів щодо запобігання 

та профілактики корупційних проявів; контроль за дотриманням державними слу-

жбовцями внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації, а також до-

триманням  етики і поведінки  державного службовця, дотримання правил безпеки 

праці; ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних. 

В Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації, відповідно до 

затвердженого плану-графіку у 2013 році проводились семінари - навчання для 

державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації з 

питань організаційно-розпорядчої, кадрової роботи, по роз’ясненню законодавства 

України, з метою ознайомлення з нормативно-правовими актами, запобігання про-

явів корупції та з іших. Питання кадрової роботи розглядались на колегіях, апарат-

них нарадах, щотижневих нарадах у керівника апарату.  

Формування складу державних службовців: 

Відповідно до Закону України „Про державну службу” прийняття на державну слу-

жбу в районній державній адміністрації здійснюється шляхом конкурсного відбору. Ін-
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формація про наявні вакантні посади подається до районного центру зайнятості населен-

ня та розміщується на офіційному веб-сайті Оболонської районної в місті Києві держав-

ної адміністрації рубрика «Вакансії». Для державних службовців або осіб, зарахованих 

до кадрового резерву, проводиться їх   стажування на відповідних посадах з метою пере-

вірки професійних і ділових якостей працівників. 

        У 2013 році в Оболонській райдержадміністрації з 343 посади передбачених  

структурою,  укомплектовано 319 посад. 

Впродовж 2013 року в Оболонську районну в місті Києві державну адмініст-

рацію призначено  всього – 54 праівників, з них: на конкурсній основі - 40 ос.; з ка-

дрового резерву - 1; через стажування - 4 ос.; інші (переведення в межах одного ор-

гану - 9.                     

 Проведено спецперевірок – 40; 

 У 2013 році звільнено – 46  працівників райдержадміністрації, з них: за влас-

ним бажанням – 17 осіб; по досягненню граничного віку перебування на державній 

службі – 1 особа; інше ( за власним бажанням у зв’язку із вступом на денне відді-

лення в НАДУ – 5) та за переведенням – 23 осіб, за згодою сторін – 1. 

Відповідно до Положення про ранги державних службовців, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 року № 658, в районній держав-

ній адміністрації державним службовцям, які успішно відпрацюють на займаній посаді 

2 роки, своєчасно присвоюються чергові ранги державного службовця за пропозиціями, 

внесеними їхніми керівниками. Дані про присвоєння  рангів своєчасно надаються до 

відділу бухгалтерського обліку та звітності для відповідного опрацювання. У 2013 році 

присвоєно чергові ранги – 14 державним службовцям. 

У 2013 році, особові справи працюючих в Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації  комплектуються відповідно до Порядку ведення особових 

справ державних службовців, затвердженого Постановою КМУ від 25.05.1998 

№731 (зі змінами та доповненнями) та Наказу Національного агентства України з 

питань державної служби «Про затвердження Порядку ведення, обліку та зберіган-

ня особових справ державних службовців від 05.03.12 № 44. 

Записи в трудові книжки  працівникам адміністрації  вносяться відповідно до 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від  27 квітня 1993 року № 301 „Про 

трудові книжки працівників” та згідно Інструкції про порядок ведення трудових 

книжок працівників, затвердженої Наказом Міністерства праці України, Міністерс-

тва юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 

липня 1993 року № 58. 

У 2013 році пройшли навчання по підвищенню кваліфікації за різними навча-

льними програмами 72 державних службовця райдержадміністрації. З них  за про-

фесійними навчальними програмами у Центрі підвищення кваліфікації - 42 осіб, за 

тематичними короткостроковими семінарами – 30 осіб. Графік  підвищення квалі-

фікації державних службовців, Оболонською районної в місті Києві державною 

адміністрацією у 2013 році виконано на 100%. На базі Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації фахівцями Центру підвищення кваліфікації проведе-

но тематичні короткострокові семінари для державних службовців (перелік зазна-

чено вище, та один тренінг).  

У 2013 році своєчасно та у повному обсязі проведено щорічну оцінку праців-

ників та атестацію державних службовців. Для державних службовців або осіб, за-

рахованих до кадрового резерву, проводилися стажування на більш високих поса-
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дах, з метою перевірки професійних і ділових якостей працівників. У 2013 році  

пройшли стажування на більш високі посади 11 державних службовців. 

Для поліпшення добору і розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої ак-

тивності державних службовців райдержадміністрації, визначення їх потенціалу, 

потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку у райдержадміністрації у 

листопаді - грудні 2013 року проведено атестацію державних службовців апарату, 

відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації.   

У період між атестаціями в райдержадміністрації проводиться щорічна оцінка 

виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань. 

Відповідно до посадових обов’язків, працівниками відділу з питань кадрової 

роботи та державної служби ведеться військовий облік та бронювання військовозо-

бов’язаних працівників Оболонської  районної в місті Києві державної адміністра-

ції, відповідно до вимог діючого законодавства. На 10.12.13 в райдержадміністрації 

знаходиться на обліку 37 військовозобов’язаних. 

У січні 2013 року складено графік відпусток на 2013 рік та  забезпечується до-

тримання вимог Закону України «Про відпустки».  

Впродовж 2013 року відділом з питань кадрової роботи та державної служби 

забезпечено своєчасну підготовку розпоряджень голови райдержадміністрації з 

особового складу. У 2013 році головою Оболонської районної в місті Києві держа-

вної адміністрації прийнято 408 розпоряджень з особового складу.   

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 

року № 199 «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для 

державної служби» (зі змінами та доповненнями)  в Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2013 рік до кадрового резерву на заміщення посад 

3-5  категорій державних  службовців  зараховано по 3-4  кандидати на кожну по-

саду, з них  1 кандидат до 30 років та 7 кандидатів до 40 років, 50%  від загальної 

кількості осіб зарахованих до кадрового резерву становлять жінки. Сформовано ка-

дровий резерв на начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів. 

Працівники, зараховані до кадрового резерву впродовж 2013 року направлялись на 

підвищення кваліфікації до Київського міського центру перепідготовки та підви-

щення кваліфікації працівників органів державної влади та Інституту підвищення 

кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при 

Президентові України. Завершено формування кадрового резерву на 2013 рік. 

У звітному періоді у Національній академії державного управління при Прези-

дентові України проходять навчання на заочній формі навчання 3 державних служ-

бовці, які перебували у кадровому резерві та 3 державних службовці навчаються на 

денній формі навчання (звільнені на період навчання),  2 державних службовця VІІ 

категорій посад  Оболонської райдержадміністрації є кандидатами наук: з міжна-

родного права та з політичних наук; 8 державних службовців райдержадміністрації 

закінчили НАДУ,  3 державних службовці віком до 30 років навчаються в аспіран-

турі.  

Відповідно до угод, укладених  вищими навчальними закладами з  Київською 

міською державною адміністрацією та безпосередньо з районною державною адмі-

ністрацією, метою залучення в подальшому до роботи в райдержадміністрацію ак-

тивної талановитої молоді, впродовж 2013 року відбувалась співпраця з Академією 

муніципального управління та університетом ім. Т.Г. Шевченка. У звітному періоді 

пройшли практику у підрозділах Оболонської районної в місті Києві державній ад-
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міністрації поетапно 98 студентів зазначених вищих навчальних закладів. Студенти 

ВУЗів (Академії муніципального управління, Київського національного універси-

тету ім. Тараса Шевченка, при  проходженні виробничої практики в райдержадмі-

ністрації, при наявності у них здібностей та за їх згодою, зараховуються до кадро-

вого резерву.  

У 2013 році здійснювалось працевлаштовання  випускників Національній ака-

демії державного управління при Президентові України. 

У 2013 році на кадровому обліку перебували 13 керівників комунальних підприємств. 

В 2013 році було призначено 4 керівника комунальних підприємств району. У 2013 році 

подовжено дію контрактів з 9 керівниками комунальних підприємств району.  
 

 

РОБОТА  ЗІ  ЗВЕРНЕННЯМИ  ГРОМАДЯН 
                                                                                                    

За 2013 рік до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на-

дійшло  на розгляд  3615 звернень  громадян, що на 674 звернень  менше у порів-

нянні з 2012 роком , з них письмових звернень- 2935,особистий прийом -680. 

Кількість звернень, що   

надійшло поштою                

Кількість звернень на 

особистому прийомі 

  Загальна     кількість 

          звернень  

2013   : 2012   :    2011  2013  :   2012  :   2011  2013    :  2012   :  2011 

2935   : 3448   :    3066    680  :     841  :    987  3615    :  4289   :  4053 

        В 2013 році з урахуванням колективних звернень до районної державної адмі-

ністрації звернулось 15200 громадян, які в своїх листах порушили  5064 питань різ-

ної тематичної  спрямованості. 

       Головою районної державної адміністрації особисто розглянуто та надано до-

ручень на 84,0% звернень, що надійшли з вище стоячих органів державної влади та 

взяті на контроль. 

       Як свідчить аналіз, основна тематика питань, які мешканці району  порушували 

у своїх зверненнях не мала суттєвих змін порівняно з 2012 роком . Найгостріші  

проблеми, що турбують мешканців району - це питання житлово-комунального го-

сподарства - 1841 (36,4%) від загальної кількості порушених питань. В порівнянні з 

2012 роком  цей показник зменшився на 1265 звернень. Питання житлової політики 

серед інших займають другу позицію, їх надійшло 592 (11,7%). З питань соціально-

го захисту  надійшло – 238 (4,7%) звернень,  торгівлі- 3,0%, будівництва-11,0%, за-

безпечення законності та правопорядку – 2,1%, транспорту та зв”язку - 1,4%, пи-

тання охорони здоров”я та освіти відповідно - 1,3%, питання праці та заробітної 

плати – 1,0% 

        Співвідношення основних питань житлово-комунального господарства, які 

порушували громадяни у зверненнях  за  2013 рік : 

- благоустрій території, озеленення                               -  377  (20,0%) 

- ремонт будинків, дахів                                                  -   185 (10,0 %) 

- оплата квартир та комунальних послуг                       -   156  (8,5 %) 

- робота ЖЕК, ЖБК                                                          -   102 (5,5 %) 

- незадовільне водопостачання, бюветне водопостачання - 123 ( 6,7 %) 

- незадовільний санітарний стан прибудинковоїтериторії - 74 (4,0 %)                    

- перебудова квартир, балконів                                             -  52  (3,0 %) 
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- ремонт сантехнічного обладнання та  комунікацій          -   62  (3,4 %) 

- опалення, теплопостачання                                                 -  87  (4,7 %) 

-  електропостачання, освітлення                                          -  62  (3,4 %) 

- ремонт ліфтів                                                                        -  32  (1,7 % 

- облаштування дитячих майданчиків                                  -  22  (1,2 %)      

В  2013 році  до Оболонської райдержадміністрації від пільгових категорій  на-

селення надійшло 364 звернень, що становить 10,0 % від загальної кількості, з них 

від інвалідів та  ветеранів війни  надійшло 69  звернень.  

       На особистих і виїзних прийомах за звітний період  керівництвом  районної  

державної адміністрації прийнято 680 звернень від мешканців району, що стано-

вить 19,0% від загальної кількості звернень. 

Головою районної державної адміністрації за звітний період проведено 46 осо-

бистих прийомів громадян,  на  яких звернулось 311 мешканців району, з них за за-

явами громадян вирішено позитивно 92 (30%) звернень, а саме: 

-надана фінансова допомога  гр. Гончаренко О.Т. на лікування онука після операції 

на серці  та гр. Мусійчук Л.Г. для реабілітації дочки після операції, гр. Мартиновій  

Н.Є. на лікування сина-інваліда, гр. Марченко В.М. на лікування дочки, надана фі-

нансова допомога гр.Левченко Н.І. на придбання слухового апарату дочці. В 2013 

році  за заявами громадян призначена матеріальна допомога 35 мешканцям району; 

-проведена герметизація стиків панелей в будинках на вул.Героїв Дніпра, 42,  Геро-

їв Дніпра, 59,  Лайоша Гавро, 14,  просп. Оболонський, 5, Мате Залки, 7/5; 

-відновлено опалення на сходових клітинах будинків на вул. Макіївська, 2;  Виш-

городській, 4; 38  та просп. Рокосовського, 6-Б;   

-виконані ремонтні роботи  системи опалення в будинку по Автозаводській, 93; 

-відновлено гаряче водопостачання в будинку просп. Оболонський, 31 та холодне 

водопостачання в будинку просп. Г.Сталінграда, 16-В; 

- встановлено пандус  в під”їзді будинку Лайоша Гавро, 18-А; 

-проведено благоустрій прибудинкової території, озеленення, встановлення огоро-

жі біля будинку Героїв Дніпра, 16-б; 

-проведено заміну батареї опалення в квартирі №212 на вул. Мате Залки, 5  учасни-

ку війни, інваліду  1 групи; 

- виконано латочний ремонт покрівлі над квартирами №112-119 в будинку на просп 

Г.Сталінграда, 14-Б;  

-підтверджено статус інваліда війни гр. Зеленому П.П., видано посвідчення та на-

грудний знак інваліда війни 2 групи; 

-проведено ремонт східців вхідної групи приміщення „УТОС” вулиця Автозавод-

ська,  5-а; 

- відновлено благоустрій прибудинкових територій за адресами: вул. Героїв Дніпра,  

61; просп. Оболонський, 33-а; вул. Героїв Дніпра, 20; вул.Зої Гайдай, 9/8;  

- виконано  ремонт сходових клітин до третього поверху в будинку на вул. Бере-

жанській, 16-а. 

За результатами   розгляду  звернень в  2013 році: 

- позитивно вирішено -24,0% звернень 

- надано роз”яснення  -73,0% звернень 
       

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
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З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і при-

родного характеру та ефективної ліквідації їх наслідків у 2013 році проведено: 

-  спільні штабні тренування району з цивільного захисту та комплексні навчання з 

цивільного захисту району;  

- постійно проводились навчання керівного складу цивільного захисту району, ко-

мандирів невоєнізованих формувань, працівників об’єктів господарювання та насе-

лення району щодо дій в екстремальних умовах; 

- практичні навички керівного та особового складу цивільного захисту об’єктів го-

сподарювання отримувались в ході проведення навчань та тренувань: 
 

Найменування навчань 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

Комплексні об’єктові навчання 10 8 11 

Комплексні об’єктові тренування 8 9 9 

Штабні об’єктові тренування 38 37 38 

Тактико-спеціальні навчання загального приз-

начення 

18 18 
18 

Практичні заходи в загальноосвітніх школах 40 38 38 

Всього навчань 114 109 114 

- з метою ознайомлення учнів загальноосвітніх шкіл з правилами поведінки у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій в закладах освіти проводився День цивільного 

захисту, для проведення якого було задіяно 40 закладів освіти, керівний склад, вчи-

телі та учні;  

- протяго 2011-2013 років особовим складом відділу з питань надзвичайних ситуа-

цій були здійснені виїзди для попередньої оцінки надзвичайних подій,  відповідно 

до класифікатора надзвичайних ситуацій в районі виникло та було ліквідовано  од-

на  надзвичайна ситуація: 

- за звітний період було організовано та проведено: 2011 році – 17; 2012 році – 19; 

2013 році – 21; засідань Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзви-

чайних ситуацій Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації. 

Основна увага в роботі Комісії приділялась розгляду питань та визначення за-

вдань щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного ха-

рактеру та координації дій під час реагування на них. 

Основні зусилля відділу з питань надзвичайних ситуацій  було зосереджено на: 

- вдосконаленні та розвитку законодавчої та нормативно-правової бази у сфері за-

хисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; 

- забезпеченні готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту 

всіх рівнів до оперативного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх нас-

лідків, проведення пошуково-рятувальних робіт та захисту населення і територій, 

організованого переведення з мирного на воєнний стан; 

- підвищенні ефективності діяльності існуючих служб ЦО району та об’єктових 

спеціалізованих аварійно-рятувальних служб і формувань; 

- плануванні і проведенні ефективних попереджувальних заходів цивільного захис-

ту з метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки, досягнення прийнятих 

рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій і зменшення людських і матеріа-

льних втрат; 

- навчанні керівного складу органів управління єдиної державної системи цивіль-

ного захисту, підготовці сил і засобів, а також населення до дій в умовах загрози та 
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виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного і природного характе-

ру в мирний час та особливий період. 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, 
РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

З метою забезпечення взаємодії районної державної адміністрації із суб’єктами 

суспільно-політичного життя постійно оновлюється інформаційний банк даних зареє-

строваних та діючих на території району інститутів громадянського суспільства:  

об’єднань громадян, осередків політичних партій місцевого рівня, благодійних орга-

нізацій, професійних спілок та органів самоорганізації населення.  

Так, на даний час, у районі в установленому законом порядку зареєстровано 121 

структурне утворення організацій політичних партій місцевого рівня, 206 громадсь-

ких організацій різних напрямків діяльності, включаючи структурні утворення всеук-

раїнських та міжнародних об’єднань громадян, 37 благодійних організацій, 8 органів 

самоорганізації населення.  

Протягом 2013 року відділом організовано проведення установчих зборів по об-

ранню нового складу Громадської ради, забезпечено  організаційно-методичну робо-

ту ради, надано допомогу у складанні річного плану роботи, а також у створенні пос-

тійних комітетів ради. 

У 2013 році за участю керівництва та представників адміністрації відбулось 7 за-

сідань Громадської ради, на яких розглянуто наступні питання: «Інтеграція України в 

європейський політичний, економічний, правовий простір та набуття членства в Єв-

ропейському Союзі – незмінні пріоритети державної політики»;  реалізація Стратегії 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні; конце-

пція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні;  впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;  реалізація соці-

альних ініціатив Президента України щодо вирішення проблем сімей м.Києва, які 

опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення дітей-інвалідів умовами 

виховання в сім’ї; впровадження соціального проекту «Картка киянина»; затверджен-

ня Угоди про партнерство між Оболонською районною в місті Києві державною ад-

міністрацією та Громадською радою при Оболонській РДА; участь представників ін-

ститутів громадянського суспільства у підготовці та проведенні заходів щодо відзна-

чення державних свят та пам’ятних дат, проведення районних  суботників в рамках 

акції «За чисте довкілля»; підготовка орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю у 2014 році; обговорення результатів роботи постійних комітетів Гро-

мадської ради у 2013 році. 

Протягом звітного періоду в районі проводились зустрічі громадськості із поса-

довими особами Оболонського району м.Києва шляхом проведення громадських слу-

хань, обговорень, зборів громадян за місцем проживання та в трудових колективах, 

консультацій з актуальних питань життєдіяльності району, стосовно яких звертають-

ся мешканці. 

У липні та вересні 2013 року  відбулись 2 зустрічі керівництва Оболонської РДА 

з мешканцями району за участю Народного депутата України О.Бригинця, на яких 

обговорено питання якості надання житлово-комунальних послуг, ситуації з малими 

архітектурними формами, стану дитячих та спортивних майданчиків. 

Так, у серпні – листопаді 2013 року під керівництвом голови Оболонської РДА 

В.Антонова відбулись дві робочі зустрічі-наради з питань реконструкції парку відпо-
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чинку «Оболонь» в урочищі Наталка. На нарадах були присутні представники Гро-

мадської ради при Оболонській РДА, представники громадських організацій, проект-

ної та генпідрядної організацій, комунального підприємства по утриманню зелених 

насаджень району. 

З метою сприяння встановленню місцевого самоврядування в районі та розвитку 

місцевих ініціатив постійно проводиться інформаційно-консультативна робота з 

представниками органів самоорганізації населення, а саме: систематичне роз’яснення 

керівникам ОСН та представникам ініціативних груп по створенню ОСН положень 

ЗУ «Про органи самоорганізації населення» та діючих нормативно-правових актів у 

сфері діяльності ОСН; надання консультацій з питань створення ОСН, їх державної 

реєстрації (легалізації), фінансування поточної діяльності за рахунок місцевого бю-

джету, актуальних питань діяльності. 

Представників ОСН постійно залучають до проведення заходів з благоустрою та 

впорядкування території району. Організовано проведення 2-х зустрічей представників 

ОСН з членами Громадської ради при Оболонській РДА, під час яких обговорено нагальні 

питання діяльності ОСН, напрацьовано шляхи вирішення вказаних питань.  

Крім того, відбулась зустріч керівників ОСН з представниками Оболонського РУ 

ГУ МВС України в м.Києві та ВДСО при Оболонському РУ ГУ МВС України в 

м.Києві з питань організації забезпечення охорони громадського порядку та профіла-

ктики майнових злочинів.   

Також забезпечено підтримку ініціатив ОСН щодо проведення культурно-

масових заходів. 

Для підвищення якості підготовки рішень з важливих питань суспільного життя з 

урахуванням громадської думки, створення умов для вільного доступу громадськості 

до інформації про діяльність органів виконавчої влади організовувались та проводи-

лись консультації з громадськістю. Структурними підрозділами районної адміністра-

ції напрацьовані наступні форми консультацій з громадськістю: «круглі столи», семі-

нари, громадські слухання та обговорення, зустрічі керівництва районної адміністра-

ції з громадськістю, представниками громадських об’єднань, органів самоорганізації 

населення, письмові, усні та інтернет-консультації. Інформація щодо запланованих 

консультацій та звіти про їх проведення надавались до КМДА відповідно щомісячно 

та щоквартально. 

З врахуванням пропозицій, наданих постійними комітетами Громадської ради, 

складено орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2014 рік. Вказаний план 

розмішено на офіційному веб-сайті районної адміністрації. 

Протягом 2013 року Оболонською РДА проведено 1327 заходів консультацій з 

громадськістю з пріоритетних напрямків державної політики, в тому числі на наступ-

ні теми: концепція гуманітарного розвитку України до 2020 року; соціальні ініціативи 

Президента України – перехід до сучасної моделі соціального забезпечення і захисту; 

наповнення бюджету держави на добровільній основі; поліпшення інвестиційного 

клімату та рівня інвестиційної активності у столиці; покращення якості надання жит-

лово-комунальних послуг та озеленення району, облаштування екологічних зон на 

прибуткових територій житлових будинків тощо.  

 Протягом 2013 року були проведені Дні інформування населення з наступної 

тематики: День Соборності та День Свободи України; Соціальні ініціативи Президен-

та України – перехід до сучасної моделі соціального забезпечення і захисту; 17-та рі-

чниця Конституції України; День Держаного Прапора України та Дня незалежності 
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України; День пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій;  День вшанування 

учасників ліквідації аварії на Чорнобильський  АЕС. 

З метою оперативного реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення 

тощо здійснювався моніторинг матеріалів у засобах масової інформації щодо діяль-

ності Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. Постійно забезпе-

чувалась інформаційна підтримка офіційної субвеб сторінки Оболонської РДА на 

офіційному порталі Київської міської громади та  офіційного ВЕБ-сайту Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації,  систематичне й оперативне інформу-

вання громадськості району щодо діяльності Оболонської районної в місті Києві дер-

жавної адміністрації. Постійно публікувалась та оновлювалась наступна інформація: 

нормативно-правові акти, роз’яснення до них, впровадження реформ, соціологічна, 

правова, довідкова, статистична та інша актуальна інформація, що цікавить широку 

громадськість, анонсуються події та заходи, публікується звітність щодо виконання 

програм і планів, спрямованих на виконання завдань у визначеній сфері діяльності, 

статистична інформація. 

Продовжувалась практика проведення прямих телефонних ліній  керівництва ра-

йону та начальників структурних підрозділів Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації. За результатами проведення прямих телефонних ліній керів-

никам структурних підрозділів надано відповіді доручення. 

 

Оболонська райдержадміністрація і надалі здійснюватиме виконавчу владу на 

території району для збереження позитивної динаміки розвитку та покращення рів-

ня життя населення. 


