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ВСТУПНА ЧАСТИНА
31.10.2010 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 09.09.2010» було утворено
Оболонську районну в місті Києві державну адміністрацію.
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 27.01.2011 №95 «Про
повноваження районних в місті Києві державних адміністрацій», районні в
місті Києві державні адміністрації здійснюють виконавчу владу на території
відповідного району міста Києва відповідно до Закону України "Про місцеві
державні адміністрації", за дорученням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) реалізують повноваження,
надані виконавчому органу Київської міської 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
(Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 №1112 «Про питання
організації управління районами в місті Києві», затверджений перелік
підприємств, організацій 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 31.01.2011 №121 визначений перелік
окремих повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), які надані виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації) згідно з Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими актами
законодавства, які доручено реалізовувати, Оболонській районній в місті Києві
державній адміністрації.
На підставі вище зазначених документів підготовлено цей звіт.
Діяльність районної державної адміністрації проводиться на принципах
прозорості, підвищення ефективності прийнятих управлінських рішень і
направлена на всебічне задоволення прав і свобод громадян.
Відповідно до наданих повноважень районній державній адміністрації,
головою і посадовими особами здійснювались заходи, спрямовані на
організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування
структурних підрозділів районної державної адміністрації.
У 2015 році проведено 8 засідань Колегій Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації, де розглянуто 14 питань і напрацьовано 96
протокольних доручень. Проведено 11 апаратних нарад, де розглянуто 20
питань і напрацьовано 136 протокольних доручень.
У 2015 році діяльність Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації була зосереджена на вирішення питань у різних сферах
життєдіяльності.
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Основні зусилля були спрямовані на наповнення бюджетів усіх рівнів, на
соціальний захист населення, на збереження мережі та розвиток охорони
здоров’я, освіти, культури, житлово-комунального, торговельного та
побутового обслуговування мешканців району, утримання в належному
санітарно-технічному стані території району та її благоустрою.
Постійно в полі зору Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації перебували питання розвитку промисловості, ринку праці,
підприємництва, екологічної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій, організації змістовного дозвілля населення тощо.
Завдяки удосконаленню і посиленню взаємодії адміністрації і
правоохоронних органів проводилися практичні заходи по забезпеченню
суспільного спокою, законності та правопорядку.
Характеристика району
Оболонський район м.Києва розташований на північному заході міста, на
правому 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 320,3 тис.осіб, що становить 11% 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 86 великих промислових підприємства, що
ведуть свою виробничу діяльність у 10-ти галузях, 6 науково-дослідних інститутів
і установ, 14 великих і малих автотранспортних підприємств, 14 відділень зв’язку,
688 об’єктів торгівлі, 332 заклади ресторанного господарства, 632 об’єкти
побутового обслуговування, 11 ринків на 7947 торгових місць (площа 17,44 га), 29
АЗС, 10 АГЗП. Свою діяльність ведуть більше 70 тисяч суб’єктів господарювання,
в т.ч. 44 тисячі фізичних та майже 26 тисяч юридичних осіб.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Згідно з повноваженнями в галузі соціально-економічного і культурного
розвитку, планування та обліку забезпечено збалансований економічний та
соціальний розвиток району.
Здійснювався постійний контроль за виконанням показників соціальноекономічного розвитку району і вживалися відповідні заходи щодо покращення
економічної ситуації.
З метою реалізації рішення Київської міської ради від 28.01.2015 №59/924
«Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2015 рік» та
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 16.02.2015 №119 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м.Києва на 2015 рік», в межах функцій органу місцевого
самоврядування, підготовлено План заходів з реалізації Програми економічного
і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік в Оболонському районі міста Києва,
затверджений розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної
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адміністрації від 12.03.2015 №115. В ході його виконання надавався звіт в
Департамент економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації
по основних показниках - щомісячно, розгорнутий звіт - щоквартально.
В межах повноважень організована і проведена робота по підготовці
матеріалів щодо формування Програми економічного і соціального розвитку
м.Києва на 2016 рік. В Київську міську державну адміністрацію надані
показники (форми) і пропозиції від Оболонського району до проекту Програми
економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік.
На виконання окремого доручення Київського міського голови В.Кличка
від 01.04.2015 №9482 щодо оцінки оцінки діяльності районних в місті Києві
державних адміністрацій» (зі змінами та доповненнями) щомісячно надавалася
інформація по показниках рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві
державних адміністрацій.
За результатами рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві
державних адміністрацій за 2015 рік Оболонський район посів дев’яте місце.
Фінанси
Реалізація повноважень у галузі бюджету, фінансів і цін.
В межах своїх повноважень Фінансовим управлінням Оболонської
райдержадміністрації протягом 2015 року постійно здійснювався контроль
щодо дотримання зобов’язань по платежах до бюджету міста Києва на
підприємствах та організаціях Оболонського району всіх форм власності.
Проводився щоденний моніторинг надходжень податків і зборів до бюджету
міста Києва, зібраних на території Оболонського району. Так, на 01.01.2016
виконання індикативних показників надходжень до бюджету міста Києва,
доведених Оболонському району становить 103,9%.
Виконуючи протокольні доручення засідань Колегії виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА), звітували перед головою Київської міської
державної адміністрації щодо виконання бюджету міста Києва по
Оболонському району, щодо проведеної роботи по скороченню податкового
боргу по платежах до бюджету, по внесках до Пенсійного фонду України, по
легалізації заробітної плати, яка виплачується на підприємствах та в
організаціях Оболонського району.
На 01.01.2016 податковий борг по платежах до місцевого
бюджету, а саме по податку з доходів фізичних осіб та по платі за землю
становив 56 398,9 тис.грн. В порівнянні з початком року (28 552,2 тис.грн.) він
збільшився майже в два рази. Серед інших районів це 10 місце.
ПДФО. На 01.01.2016 податковий борг становив 30 001,3 тис.грн.,
збільшившись в 2,5 рази в порівнянні з початком року (11 876,5 тис.грн.)
Основними причинами зростання боргу є:
- несплата суми узгодженого податкового зобов»язання згідно податкового
повідомлення- рішення з податку на доходи фізичних осіб по гр. Прус О.А. та
Прус В.А. на суму 35 274,9 тис.грн.;
- донарахування за актами перевірки по КП «Житлосервіс «Куренівка» на суму
3 604,1 тис.грн.;
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- нарахування боргу за рішенням Київського Апеляційного суду щодо
оскарження податкового повідомлення- рішення ПАТ «Трест Київміськбуд-1
ім. Завгороднього» на суму 2 221,7 тис.грн.
Плата за землю. На 01.01.2016 податковий борг становив 26 397,6
тис.грн., збільшившись в 1,5 рази в порівнянні з початком року (16 675,6
тис.грн.) Основними причинами зростання боргу є:
- нарахування боргу за рішенням Київського Апеляційного суду щодо
оскарження податкового повідомлення- рішення ПАТ «Трест Київміськбуд-1
ім. Завгороднього» на суму 2 876,7 тис.грн.
- несплата суми узгодженого податкового зобов’язання згідно з земельною
декларацією по ПРАТ Трест «Київміськбуд-1» на суму 1 590,3 тис.грн. та по
ТОВ «Київський миловарний завод» на суму 705,8 тис.грн.
Протягом 2015 року фінансовим управлінням було проведено ряд
перевірок галузей, бюджетних установ та комунальних підприємств, саме:
- перевірка правильності складання бюджетних запитів на 2016 рік по галузях
для формування проекту бюджету м. Києва на 2016 р.;
- перевірки правильності складання і затвердження кошторисів та планових
асигнувань по галузях;
- перевірки дотримання затверджених на 2015 рік лімітів споживання теплової,
електричної енергії, водопостачання та водовідведення по галузях;
В Оболонській райдержадміністрації протягом року активно проводила
роботу комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових
та інших надходжень. Основними напрямками її роботи була легалізація
заробітних плат найманих працівників на підприємствах та організаціях району
та робота з підприємствами - боржниками до бюджету м. Києва та боржниками
по єдиному соціальному внеску.
Так, із проведених за рік 19 засідань комісії, 10 засідань було присвячено
питанням мінімізації заробітних плат найманих працівників на підприємствах
району. На засідання комісії протягом року було запрошено 187 керівників
підприємств та організацій, де, за даними Управління Пенсійного фонду міста
Києва, з невияснених причин виплачувалась низька заробітна плата. Із
запрошених 187 керівників підприємств на засідання комісії з’явилися 60,
тобто третина. Між тим, протягом року по кожному заслуханому підприємству
вівся щомісячний моніторинг щодо змін заробітної плати найманих працівників
в сторону її збільшення. Так, з 60 заслуханих підприємств на 41 підприємстві
(68%) протягом року збільшили заробітну плату, піднявши її вище за
мінімальну. На 19 підприємствах зростання заробітної плати не відбулося,
мотивуючи це неповним робочим днем або тижнем. З керівниками даних
підприємств буде продовжена робота у 2016 році.
Крім цього, протягом року комісією було надано 9 протокольних
доручень, які були виконані Державною податковою інспекцією, Управлінням
праці та фінансовим управлінням.
Іншим напрямком роботи комісії була робота з підприємствами- боржниками
до бюджету м. Києва та до Державного бюджету. Продовж року на 9-х засіданнях
комісії були заслухані керівники підприємств, які мають заборгованість по платежах
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до бюджету, по внесках до Пенсійного фонду та по єдиному соціальному внеску. Так,
було запрошено керівників 88 підприємств-боржників. З них на засідання з’явилося 48
тобто 55%, серед яких 65 % заборгованість погасили.
В районі постійно діє робоча група щодо спільного відпрацювання питань
повноти надходжень плати за землю, до складу якої входять керівництво
Оболонської райдержадміністрації, представники Державної податкової інспекції
в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, Департаменту земельних ресурсів
КМДА, Головного управління Держземагенства у місті Києві.
Протягом 2015 року було проведено 13 засідань робочої групи. Серед питань,
які розглядалися: приведення у відповідність до ст. 288.5 Податкового Кодексу
України розмір ставок орендної плати за земельні ділянки, інвентаризація договорів
оренди земельних ділянок на виконання депутатського запиту, обговорення стану
справ на підприємствах і організаціях, які не подали до ДПІ декларації по платі за
землю на 2015 рік. Крім цього, були розглянуті питання стану податкового боргу по
платі за землю, а на засідання комісії були запрошені боржники по платі за землю
як юридичні так і фізичні особи. Також, було виконано ряд протокольних доручень,
а саме: надіслані листи до Відділу державної виконавчої служби управління юстиції
у м. Києві щодо стану справ по відпрацюванню виконавчих документів по
стягненню з найбільших боржників плати за землю ( відповідь не надійшла); були
надіслані листи до Департаменту земельних ресурсів КМДА, надані протокольні
доручення ДПІ у Оболонському районі та інші.
В зв’язку з ліквідацією районних рад Оболонська районна в місті Києві державна
адміністрація з 2011 року є головним розпорядником коштів бюджету міста Києва.
Видаткова частина бюджету міста Києва по Оболонській районній в місті
Києві державній адміністрації за 2015 рік виконана в сумі – 755 887,4 тис.грн.,
що становить 97,8% до уточненого плану за 2015 рік – 773 207,18 тис.грн., в т.ч.
по галузях:
- Державне управління – виконання становить 35 272,0 тис.грн., або 97% до
уточненого розпису за 2015 рік – 36 320,9 тис.грн.
- Освіта – виконання становить 529 393,1 тис.грн., або 97,6% до уточненого
розпису за 2015 рік – 542 530,5 тис.грн.
- Охорона здоров’я – виконання становить 120 335,7 тис.грн., або 99,3% до
уточненого розпису за 2015 рік – 121 207,3 тис.грн.
- Соціальний захист та соціальне забезпечення – виконання становить 16 762,0
тис.грн., або 95% до уточненого розпису за 2015 рік –17 554,1 тис.грн.
- Житлово-комунальне господарство – виконання становить 18 873,2 тис.грн.,
або 99,9% до уточненого розпису за 2015 рік – 18 897 тис.грн.
- Культура і мистецтво – виконання становить 28 485,6 тис.грн., або 97% до
уточненого розпису за 2015 рік – 29 380,6 тис.грн.
- Фізична культура і спорт – виконання становить 6 670,8 тис.грн., або 93,7% до
уточненого розпису за 2015 рік – 7 122,2 тис.грн.
- Інші видатки – виконання становить 95,1 тис.грн., або 100% до уточненого
розпису за 2015 рік – 95,1 тис.грн.
По спеціальному фонду (бюджет розвитку) виконання становить –
59 697,0 тис.грн., або 96,9% до уточненого розпису за 2015 рік – 61 583,2 тис.грн.
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Управління майном комунальної власності міста Києва,
переданим до сфери управління району
В Оболонському районі міста Києва на 01.01.2016 у сфері управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації перебуває 626,7
тис. кв.м. нежитлових приміщень. За 2015 рік передано в орендне користування
61,5 тис.кв.м. приміщень, оформлено 179 договорів оренди з підприємствами
різної форми власності, громадськими та благодійними організаціями.
Середня вартість 1 кв.м. оренди нежитлових приміщень які перебувають
у господарському віданні комунальних підприємств становить 84,5 грн., які
перебувають в оперативному управлінні районного управління освіти – 15,83
грн, районного управління охорони здоров’я –25,8 грн.
Отримано від оренди нежилих приміщень у 2015 році – 14760,8 тис.грн.,
що на 4101,0 тис.грн. більше ніж за 2014 рік. Частина коштів від отриманої
комунальними підприємствами суми перераховано до бюджету міста Києва.
Направлено боржникам 115 приписів, рахунків–попереджень на суму
1190,8 тис.грн.
Промисловий комплекс
До кола промислових підприємств району входить 86 підприємств, у т.ч.
три – державних: ДП «Завод «Генератор», ПАТ «Маяк», ДП «Київська офсетна
фабрика» (фактично працюючих підприємств – 77).
За 2015 рік очікується реалізація товарної продукції промисловими
підприємствами району на суму 6024,7 млн.грн. За січень-листопад 2015 року
промисловими підприємствами району реалізовано товарної продукції на суму
5473,9 тис.грн.
Зростання виробництва продемонстрували: металургія та оброблення
металу - на 40% (зростання продемонстрували всі підприємства галузі, крім
ПАТ «ЕМЗ «Металіст»), виробництво інших неметалевих мінеральних виробів
– на 17,7% (за рахунок зростання обсягів реалізації по ТОВ «Бетон Комплекс»
+27%, ТОВ «Термінал М» +35%, появи нового виробника - ТОВ «Глас Трьош
Київ»), легка промисловість на 49% (ТОВ «Торнадо» +165%, ПП «Ярослав»
+46%, СП «Ріф-1» +60%, ТОВ «Рекламний текстиль» - у 13 разів); виробництво
деревини та виробів з дерева на 6,5%, харчова промисловість на 6%. Набрала
обертів з початку року фармацевтична галузь (+186% до минулого року).
Водночас, дещо скоротилися обсяги виробництва в целюлозно - паперовій
галузі (на 20%), що пов’язано зі значним зниженням виробництва по вагомим
підприємствах галузі - ДЧП «Поліграфічний комбінат «Зоря» та ДП «Київська
офсетна фабрика» (скорочення на 76% та 36% відповідно через відсутність
замовлень). Щодо зростання обсягів реалізації товарної продукції слід
зауважити, що невідомо, якою мірою воно зумовлене чинником підвищення
цін, а якою – збільшенням обсягів виробництва в натуральних величинах.
Провідною галуззю в Оболонському районі традицій но є харчова промисловість: на неї припадає 51,4% всієї реалізованої товарної продукції району.
Інші галузі мають таку частку в загальних обсягах реалізації: хімічна – 12,1%,
виробництво інших неметалевих мінеральних виробів
– 13,7%,
машинобудування – 8,4%, целюлозно-паперова – 6,3%, легка промисловість –
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4%, металургія та оброблення металів – 1,8%, виробництво деревини та виробів
з дерева – 0,5%, інші галузі – 0,3%, фармацевтична – 1,4%.
У галузевому розрізі виробництво по району виглядало так.
У галузі «Металургія та оброблення металів» реалізовано продукції на
суму 96653,0 тис.грн.; провідні підприємства галузі: ТОВ «Перший трубний
завод» - 39493,4 тис.грн., ТОВ «Соляріс» - 21350,3 тис.грн.
«Хімічна промисловість» – на суму 660975,3 тис.грн.; провідні підприємства
галузі: ТОВ «СК Джонсон» – 404923,9 тис.грн. (частка у галузі району – 61,3%),
ТОВ «Тіккуріла» - 98695,0 тис.грн., ТОВ «Логопласт» - 58552,5 тис.грн.
«Машинобудування» – на суму 460467,3 тис.грн.; провідні підприємства
галузі: ТОВ «Євроформат» - 70611,4 тис.грн., ТОВ «Акутрон» - 61273,7
тис.грн., ПАТ "Завод "Маяк" – 50339,5 тис.грн., ТОВ «Ворлдвайд
Мануфакчурінг, І.Д.» – 45236,4 тис.грн., ДП «Завод «Генератор» - 36067,6
тис.грн., ТДВ КВО «Медапаратура» - 34282,8 тис.грн.
«Виробництво деревини та виробів з дерева» – на суму 27099,3 тис.грн.,
ПАТ «ДОК-7» – 20752,9 тис.грн.
«Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів» – на суму
751960,5 тис.грн.; провідні підприємства галузі: ТОВ «Бетон Комплекс» –
471818,1 тис.грн. (питома вага по галузі району – 62,7%), ПрАТ «Термінал М»
– 189527,3 тис.грн., ТОВ «Глас Трьош Київ» - 62633,6 тис.грн.
«Легка промисловість» – на суму 218586,6 тис.грн.; провідні підприємства
галузі: ПП «Ярослав» – 146175,9 тис.грн. (питома вага по галузі – 66,9%), АТ
«Чинбар» – 25636,0 тис.грн., ТОВ «Рекламний текстиль» - 15428,5 тис.грн.
«Харчова промисловість» – на суму 2811815,1 тис.грн.; провідні
підприємства галузі: ПАТ «Оболонь» – 2695492,3 тис.грн. (49,2% від загальних
обсягів реалізації по району та 95,9% - по галузі району), ПАТ «Макаронна
фабрика» – 116322,8 тис.грн.
«Целюлозно-паперова промисловість» – на суму 354276,7 тис.грн.;
провідні підприємства галузі: ТОВ «Український папір» – 144970,0 тис.грн.,
ДП «ПК «Зоря» - 49300,1 тис.грн., ДП «Київська офсетна фабрика» - 40222,8
тис.грн., ТОВ «Торговиий дім «Веріас» - 46171,7 тис.грн.
«Фармацевтична галузь» - на суму 77396,0 тис.грн. (єдине підприємство
галузі - ТОВ "Люмієр фарма").
«Інші галузі виробництва» – на суму 14627,8 тис.грн.
Питома вага району в загальному обсязі реалізованої промислової
продукції по м. Києву з початку поточного року становить 4,9 %, що відповідає
сьомому місцю в загальноміському заліку.
Середня чисельність працівників промислової діяльності становила по
району 9353 особи проти 10139 осіб у 2014 році (-7,5%).
22 грудня в рамках Розширеного засідання Ради директорів підприємств,
установ та організацій м. Києва, відбулося нагородження переможців конкурсу
«Столичний стандарт якості» (серед нагороджених – ПАТ «Макаронна фабрика», а
також ПБГ «Ковальська», до складу якої входять провідні підприємства Оболонського
району – ТОВ «Бетон Комплекс» та «Термінал М»), а також переможців конкурсу
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«Кращий експортер року» (ними стали 4 підприємства Оболонського району – ПАТ
«Оболонь», АТ «Чинбар», ТОВ «Квін-Свіг», ТОВ СП «РІФ-1»).
Підприємства райони реалізують свою продукцію на традиційних
зовнішніх ринках, а також займаються пошуком нових ринків збуту (особливо
замість російського, як стає все більш недоступним для українського
виробника). Найкрупніші експортери: ПАТ «Оболонь», ТОВ «СК «Джонсон»,
ТОВ «Промпласт», ТОВ «РІФ-1», ТОВ «Квін-Свіг», ПП «Ярослав», ТОВ
«Тіккуріла», АТ «Чинбар», ТОВ «Мікрони».
Слід зазначити, що сьогодні, у надважкі для нашої країни часи, пов’язані
з війною на Сході та серйозними проблемами з енергопостачанням,
підприємства промислового комплексу району, самі знаходячись у скрутному
становищі, активно долучаються до виконання замовлень Міноборони та інших
силових структур України, а також надають благодійну безоплатну допомогу
підрозділам Збройних Сил України, Національної гвардії, Військово-Морських
Сил Збройних Сил України, бійцям 12 територіального батальйону.
Серед промислових підприємств Оболонського району інноваційно активними є 24 підприємства. Питома вага таких підприємств у загальній
кількості підприємств становить 38%. Сума реалізованої інноваційної продукції
складає 1,3 млрд.грн.
Ряд підприємств району впродовж року займались впровадженням
інноваційної продукції: КВО «Медапаратура», КДВП «Контакт», ПАТ
«Пром’звязок», ТОВ «Український папір», АТ «Чинбар», ПП «Ярослав».
Провідні промислові підприємства району регулярно приймають участь у
різноманітних 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.
В районі на постійні основі працює громадська організація «Рада
директорів промислових підприємств, установ та організацій Оболонського
району». В 2015 році проведено 6 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 надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля» НАН України, ДНВП
«Алкон-твердосплав НАНУ», «Інститут гідробіології» НАНУ, «Український
державний геологорозвідувальний інститут».
Крім того, в районі працює Київський експертно-технічний центр
Держгірпромнагляду України – установа, яка, окрім виробничої діяльності,
займається науково-технічними розробками.
Чисельність працівників у сфері науки та наукового обслуговування
складає 929 осіб. Середня заробітна плата виконавців досліджень і розробок
складає 4035,3 грн. Загальний обсяг виконаних робіт – 46,4 млн. грн.
Внутрішні витрати на виконання науково-технічних робіт в загальному складає
40,8 млн. грн., з них за рахунок держбюджету 26,9 млн.грн.
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Проблемними питаннями в функціонуванні та розвитку наукового
комплексу в Оболонському районі, як і по місту Києву загалом, лишаються
низький рівень фінансування наукових установ та організацій, , низький рівень
впровадження наукових досягнень у виробництво, невисока престижність
роботи науковців і пов’язана з цим проблема підготовки молодих фахівців.
Залучення потенціалу наукових установ району для потреб промислового
комплексу, фінансування окремих програм для комунальних служб і
організацій району могло б принести обопільну користь і дозволить ефективно
вирішувати проблеми гармонійного розвитку району.
Розвиток ринкової економіки сприятиме створенню можливостей для пошуку
нових ефективних напрямків роботи та додаткових джерел фінансових надходжень
як для крупних наукових організацій, так і для розвитку малих наукових підрозділів.
Регуляторна політика
Робота сектору регуляторної політики та розвитку підприємництва у 2015
році була спрямована на поліпшення підприємницького клімату в районі та
встановленню конструктивного діалогу з підприємцями.
Здійснення державної регуляторної політики в Оболонському районі
проводиться системно, з дотриманням основних принципів, що відповідають
вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,
постановка їх на облік в органах податкової служби, статистики, пенсійного та
соціальних фондів здійснюється за принципом «єдиного вікна» з липня 2005 року.
На 01.01.2016 в районі зареєстровано 70085 суб’єктів господарювання, в
т.ч. 25746 юридичних осіб та 44339 фізичних осіб-підприємців. У 2015 році
зареєстровано 4231 суб’єкт господарювання, в т.ч. 2195 юридичних осіб та 2036
фізичних осіб-підприємців, що 48% більше ніж у 2014 році (2856 осіб).
На 01.01.2016 до бюджету міста від діяльності малого підприємництва
надійшло 183,7 млн.грн., що становить 166,9% до 01.01.2015.
Активну участь у створенні сприятливих умов для конструктивного
діалогу між районною владою та суб’єктами господарювання, громадськими
організаціями підприємців у вирішенні проблемних питань розвитку
підприємництва приймає Координаційна рада з питань розвитку
підприємництва при Оболонській районній в місті Києві державній
адміністрації. В 2015 році прведено 1 засідання Координаційної ради.
Дозвільний центр
Впродовж 2015 року у відділі (Центрі) надання адміністративних послуг надано
32235 адмінстративних послуг та прийнято 37165 заяв на отримання адміністративних
послуг, у порівнянні з 2014 роком кількість наданих адміністративних послуг та
прийнятих заяв збільшилась на 13546 та 15359 відповідно.
На відміну від 2014 року до переліку суб’єктів надання адміністративних
послуг Оболонського району (серед яких Державна міграційна служба України;
Управління праці та соціального захисту населення; Архівний відділ; Відділ
обліку та розподілу житлової площі; Відділ капітального будівництва
управління будівництва, архітектури та землекористування; Відділ у справах

12

сім’ї, молоді та спорту; Орган приватизації державного житлового фонду
управління житлово-комунального господарства; Служба у справах дітей) з
2015 року адміністраторами відділу (Центру) здійснюється прийом документів
з надання адміністративних послуг Головного управління Держземагентства у
м. Києві, а саме:
- видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки;
- видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та
розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;
- надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з
Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
та прийом документів з надання адміністративних послуг Реєстраційної
служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві з питань
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме:
- державна реєстрація права власності на нерухоме майно;
- скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно у зв’язку з допущенням технічної помилки.
На 01.01.2016 надано 417 таких адміністративних послуг.
З метою покращення обслуговування громадян з 14.09.2015 у Центрі
запроваджено можливість попереднього запису на прийом до адміністратора
через «Електронний кабінет».
В приміщенні Центру надаються консультації представників суб’єктів надання
адміністративних послуг (в т.ч. Реєстраційної служби Головного територіального
управління юстиції в м. Києві, Головного управління Держгеокадастру у м. Києві).
У 2015 році про готовність замовленої адміністративної послуги
запроваджено послугу sms – інформування.
Встановлено скриньку для висловлювання звернень, зауважень та
пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг ЦНАП.
Для зручності громадян та пришвидшення надання адміністративних послуг
спільно з суб’єктами надання адміністративних послуг на разі ведеться робота з
переведення деяких видів адміністративних послуг в електронний вигляд (довідка
про перебування на квартирному обліку, витяг з державного земельного кадастру).
В приміщенні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 16, на І поверсі майже завершені
ремонтні роботи по відкриттю Центру надання адміністративних послуг, в
якому передбачено 17 робочих місць. У порівнянні з 2014 роком збільшено
кількість адмінінстраторів Центру з 13 до 28 згідно штатного розпису.
Після відкриття Центру для зручності громадян продовжуватиме діяти
філія за адресою: просп. Героїв Сталінграда, 57, в якій облаштовано 17 робочих
місць. В центрі наявні інформаційні стенди із зразками заповнення заяв та
необхідних для отримання адміністративних послуг документів, інформаційний
термінал, автоматизована система управління чергою, система електронного
документообігу, також є можливість здійснення оплати за надання адміністративних послуг через термінал самообслуговування та через відділення банку.
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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
Оболонського району виділено окрему кімнату, в якій облаштовано та
укомплектовано три робочі місця відповідно до протоколу №1 від 08.07.2013 до
Угоди про співробітництво між Державною міграційною службою України та
Київською міською державною адміністрацією від 17 квітня 2013 року №3.
На виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009
№526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 12.01.2012 №28 „Про затвердження Положення про
державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими
дозвільними
органами,
суб’єктами
господарювання”
розпорядженням
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.07.2011 №372
створений та функціонує Дозвільний центр Оболонського району м. Києва.
У зв’язку зі вступом в дію змін до Закону України «Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності», внесених Законом України від 15.05.2015 року
№191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» прийняття від суб’єкта
господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання
(переоформлення, одержання дубліката, анулювання) документа дозвільного
характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.
Протягом 2015 року в Центрі здійснювався прийом декларацій
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки та проводилася видача 2-х видів
документів дозвільного характеру:
- висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів;
- експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють
в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів,
підконтрольних санітарній службі.
На 01.01.2016 у відділі (Центрі) надання адміністративних послуг видано
143 документи дозвільного характеру в той час, як за аналогічний період 2014
року такий показник складає 198 (з них 106 висновків державної санітарноепідеміологічної експертизи діючих об’єктів, що на 46 документів менше, ніж
за 2014 рік відповідно та 22 декларації відповідності матеріально-технічної бази
суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Оболонського РВГУ Держтехногенбезпеки у м.Києві, при цьому показник за
2014 рік складає 46, та 15 відмов), відмовлено у видачі документів дозвільного
характеру 2 особам, та надано 231 консультацію з питань отримання дозвільних
документів, в той час, як за минуий рік таких консультацій було надано 1215.
Інвестиційна політика
Одним із напрямків повноважень районної державної адміністрації є
сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території району.
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В Оболонському районі із залученням іноземних інвестицій працює 843
комерційних підприємства різних галузей. Спостерігається зменшення
надходжень прямих іноземних інвестицій на підприємства району.
Враховуючи динаміку зменшення на 01.01.2016 надходження прямих
іноземних інвестицій в район очікується в обсязі 991,2 млн.дол.США (обсяг
прямих іноземних інвестицій за 9 місяців 2015 року склав 958,1
млн.дол.США, що менше на 15% до відповідного періоду 2014 року).
На постійному контролі знаходиться інноваційна діяльність в
промисловості району, що здійснюється з метою впровадження досягнень
науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу.
Протягом 2015 року Оболонською районною в місті Києві державною
адміністрацією спільно з КП «Київське інвестиційне агентство» проводилась
робота по раніше прийнятим інвестиційним проектам та розглядались нові
інвестиційні пропозиції, які в подальшому в установленому порядку будуть
винесені на розгляд постійно діючої конкурсної комісії по залученню
інвесторів, утвореної розпорядженням КМДА від 22.10.2007 № 1403.
Внутрішній ринок товарів і послуг
Торговельне обслуговування населення Оболонського району здійснюють 688
стаціонарних об’єктів торгівлі по продажу продовольчих та непродовольчих товарів,
332 підприємства ресторанного господарства, 11 підприємств ринкової мережі.
В 2015 році в районі відкрито 10 продовольчих магазинів, з них 4
супермаркети, 3 заклади ресторанного господарства.
В кінці року в торговому центрі «Городок» на пр-ті. Московському,23
відкрито гіпермаркет «FOZZI».
Відкриття сучасних прогресивних закладів торгівлі, адаптованих до
світових
стандартів,
які
застосовують
високотехнологічні
форми
обслуговування - торгові центри, супер-гіпермаркети - дало можливість
забезпечити населення району торговельними площами на 1000 чоловік –
більше як у 2 рази, відповідно діючих нормативів.
Основний показник розвитку галузі – товарообіг, який в 2015 році
очікується більше 14 000 млн.грн. За показником обсягу обороту роздрібної
торгівлі Оболонський район займає 1 місце по місту Києву.
632 об’єкти побутового обслуговування надають свої послуги
мешканцям району. У 2015 році відкрито 32 підприємства побутового
обслуговування, це – перукарні, послуги по догляду за тілом людини, послуги
хімчистки, прання білизни, багетна майстерня, фотодрук, виготовлення
візитних карток , швейні майстерні, пошиття гардин.
Реалізація побутових послуг за рік складає 311,4 млн. грн.
Важливу роль у забезпеченні населення продовольчими та непродовольчими
товарами продовжують займати ринки. На території району функціонує 11 ринків
загальною площею 17,4452 га. та загальною кількістю торговельних місць - 7947
од. Сьогодні ринки вирішують важливі соціальні і економічні завдання:
стабілізують ринок праці та дають населенню нові робочі місця .
Для більш повного задоволення населення продуктами харчування за
доступними цінами в 2015 році в районі проведено 48 сільськогосподарських
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ярмарків, до участі в яких залучались безпосередньо товаровиробники
сільськогосподарської продукції та підприємства харчової та
переробної
промисловості з різних регіонів України.
Районні ярмарки проводяться щосуботи та 2 рази на місяць по п’ятницям
в смт. Пуща Водиця та по неділям с. Водогін, і задовольняють потреби
населення району плодоовочевою продукцією та іншими продовольчими
товарами в повній мірі.
З 1 серпня по 1 вересня 2015 року в Оболонському району в торгових
центрах «Дрім Таун» та «Караван» проведено шкільні ярмарки по продажу
товарів для школярів.
Крім того, райдержадміністрацією організовано участь підприємств
торгівлі в міському ярмарку по продажу товарів для садівників, городників та
фермерів на вул. Ревуцького.
На весняно-літній період 2015 року була розгорнута мережа об’єктів
дрібнороздрібної торгівлі по продажу морозива, прохолоджувальних напоїв,
плодоовочевої продукції та баштанних культур.
Проводились обстеження
нових об’єктів торгівлі, ресторанного
господарства 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
обслуговування на звання «Зразковий в Оболонському районі м. Києва» та
«Зразковий в місті Києві». Присвоєно звання «Зразковий в Оболонському районі
м. Києва» 5 підприємствам побуту та 4 на звання «Зразковий в місті Києві».
Забезпеченість житлом
На 01.01.2016 на квартирному обліку в держадміністрації району
перебуває 5320 сімей (на 01.01.2015 – 5066 сімей), серед яких:
- в загальній черзі – 2622 сім’ї (на 01.01.2015 – 2479 сімей);
- в першочерговому списку – 2185 сімей (на 01.01.2015 – 2081 сім’я);
- в позачерговому списку – 513 сімей (на 01.01.2015 – 506 сімей).
На соціальному квартирному обліку перебуває 17 сімей та одиноких
громадян (з числа перебуваючих на квартирному обліку).
За рахунок житлової площі, виділеної Департаментом будівництва та
житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) поліпшені житлові умови 4 сім’ям та
одиноким громадянам з числа перебуваючих на квартирному обліку (за 2014
рік – 12, за 2013– 4, за 2012– 5, за 2011– 6), а саме:
- онкохворі – 1 (без зняття з квартирного обліку);
- учасники бойових дій, які мають поранення – 1 (без зняття з квартирного обліку);
- учасники бойових дій, залучені до антитерористичної операції – 1 сім’я (без
зняття з квартирного обліку);
- особи, що повернулися з державного навчального закладу або від опікуна – 1
(із зняттям з квартирного обліку).
Вирішено питання приєднання кімнати в комунальній квартирі – 1 сім’я
(без зняття з квартирного обліку).
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Поселено до спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці,
людей похилого віку та інвалідів на вулиці Будищанській, 4, вулиці
Котельникова, 32/11 та вулиці І.Їжакевича, 3 – 8 сімей та одиноких громадян з
числа перебуваючих на квартирному обліку із зняттям з соціального
квартирного обліку (за 2014 рік – 1, за 2013 – 1, за 2012 – 8, за 2011 – 4).
Знято з квартирного обліку 31 сім’ю зв’язку з отриманням житла за
державною програмою „Доступне житло” (за 2014 рік – 57 сімей, за 2013– 36,
за 2012– 74, за 2011– 33).
За клопотаннями від організацій, установ та підприємств затверджені їх
рішення про надання житла сім’ям 14 працівників (за 2014 рік – 37 сімей, за
2013– 14, за 2012– 59, за 2011– 24).
Також за клопотаннями від організацій, установ та підприємств
виключено із числа службових 44 квартири (з них – 3 вільні), в яких мешкало
37 сімей, перебуваючих на квартирному обліку за місцем проживання. При
цьому 11 сімей знято з квартирного обліку. (За 2014 рік виключено з числа
службових 17 квартир, за 2013– 10, за 2011– 11, за 2012 – 17). До числа
службових включено 4 квартири (за 2014 рік – 17 квартир).
Усього за 2015 рік вирішувалось 76 питань з надання (закріплення)
житлової площі (за 2014 рік – 87).
Разом з програмами „Доступне житло” – 107 питань (за 2014 рік – 144).
Відповідно до пункту 25-1 Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР”,
затверджених Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української ради
професійних спілок від 11.12.1984 №470 (доповнений постановою Кабінету
Міністрів України від 11.03.2011 №238) за 2015 рік підготовлено для передачі до
Державного реєстру інформацію по 325 справам (у 2014 році – подано інформацію
по 338 справам та підготовлено для передачі інформацію по 212 справам).
Будівництво
Програма економічного і соціального розвитку м.Києва на 2015 рік
виконана на 96,6% в тому числі по об’єктах капітального будівництва виконано:
За 2015 рік по галузі «Охорона здоров’я» освоєно капіталовкладень на
суму 3137,3 тис. грн.
По об’єкту «Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду дитячої
поліклініки №2 на вул. Тимошенко, 14» освоєно 1 328,8 тис.грн.
По об’єкту «Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду центральної
районної поліклініки на вул. Тимошенко, 14» освоєно 1808,5 тис.грн.
Згідно Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015
рік заплановано освоєння коштів по галузі “Освіта” у сумі 5 126,1 тис.грн.
За 2015 рік по галузі «Освіта» освоєно капіталовкладень на суму 5034,6 тис.грн.
По об’єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №585 на
вул. Маршала Малиновського, 1-Б» освоєно 3 232,4 тис.грн. Закінчено роботи
по реконструкції даху. В повному обсязі замінено вікна, виконано огорожу,
внутрішні будівельні роботи 4 групових приміщень, спортивного
залу,реконструкцію внутрішніх інженерних мереж. Розпочато роботи по
влаштуванню дитячих майданчиків.
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По об’єктах «Реконструкція дошкільного навчального закладу №321 на
вул.Авозаводській, 13-А», «Реконструкція дошкільного навчального закладу
№436 на вул.Авозаводській, 17-А», «Реконструкція гімназії-інтернату №299 на
вул.Макіївській, 9» виконано проектні роботи та передано проектнокошторисну документацію на проведення експертизи.
По об’єкту «Реконструкція будівлі спеціалізованої школи №211 на
вулиця Лайоша Гавро, 24-А» виконано мозаїчну штукатурку цоколя та
озеленення території.
Містобудування, архітектура та капітальне будівництво
Взято участь у 27 засіданнях міської Комісії з питань розміщення
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного господарства. За результатами проведених
засідань Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією
розроблено та погоджено 85 схем перенесення існуючих тимчасових споруд.
На виконання заходів із встановлення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом
та хлібобулочними виробами, що користуються підвищеним попитом на
території Оболонського району, Оболонська районна в місті Києві державна
адміністрація в частині, що стосується погодила 24 адреси додаткових місць
для розміщення тимчасових споруд з продажу хлібобулочних виробів.
До Київської міської державної адміністрації направлено пропозиції
щодо можливості реалізації інвестиційних проектів під забудову по 4
земельним ділянкам.
До Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної
адміністрації було розроблено та направлено узагальнені пропозиції (картографічні
матеріали в електронному вигляді) щодо внесення змін до Комплексної схеми
розміщення тимчасових споруд в місті Києві, в частині Оболонського району,
якими передбачено розміщення 657 ТС торговельного призначення.
Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією були
направлені пропозиції до детального плану території в межах вулиць Вербова,
Куренівська, Богатирська, Московський просп. Набережно-Рибальська, залізнична
колія в Оболонському районі м. Києва та детального плану території реконструкції
промрайону «Подільсько-Куренівський» в межах вул. Семена Скляренка,
Куренівської, пров. Куренівського та просп. Московського в Оболонському районі
м. Києва до Департаменту містобудування та архітектури КМДА.
Проведено обстеження 51 земельної ділянки, на яких ведеться будівництво
об’єктів містобудування різного призначення, розміщено паркувальні майданчики
для автотранспорту та по 11 модульним газозаправним станціям. Результати
обстежень були внесені до веб-порталу Міської інформаційно-аналітичної системи
забезпечення містобудівної діяльності «Містобудівний кадастр м. Києва».
Проведено 11 нарад з забудовниками та інвесторами обєктів житлового
будівнитва.
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Опрацьовано 21 питання покращення умов доступності людей з
обмеженими фізичними можливостями до об’єктів різного призначення та
проведено 2 наради Комітету доступності інвалідів, в тому числі 1 виїздну нараду.
В 2015 році в районі введено в експлуатацію 7 багатоквартирних
житлових будинків та 40 індивідуальних будинків в котеджному комплексі
«Італійський квартал».
Адреси житлових будинків введених в експлуатацію в 2015 році: пр-кт.
Героїв Сталінграда, 2Д (ПП «Метал Сервіс»); вул. Макіївська, 10Б (ДП
«Генератор»); вул. Дехтяренко, 35 (ТОВ Фірма«Інтергал»); вул. Майорова, 8
(ПП «Харон-Вестоїл»); вул. Богатирська, 28 40 індивідуальних котеджей (ТОВ
«Дніпровська Рів'єра»); вул. Маршала Малиновського, 4-в (ТОВ
«Будеволюція»); вул. Ю.Кондратюка, 3, ІІІ черга, ПРАТ «ЕнергопольУкраїна»);
пр.-кт. Оболонський, 26, І черга, (ПРАТ «Будинок побуту Оболонь»).
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла за 2015 рік - 146506,39 м.кв.
загальна не житлова площа становить – 8980,5 кв.м, кількість квартир –2289,
що вказує на значний приріст введеної в експлуатацію житлової площі в
порівняні з 2014 роком.
Розроблено 31 проект з покращення благоустрою внутрішньоквартальних дворових територій.
На виконання рішення від 22.05.2013 № 337/9394 «Про деякі питання
ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Києві»
районні в місті Києві державні адміністрації в межах повноважень здійснюють
присвоєння поштових адрес об’єктам містобудування. В 2015 році
Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією в межах
компетенції було присвоєно 19 поштових адрес новозбудованим
багатоквартирним житловим будинкам, домоволодінням, жилим будинкам
садибного типу, індивідуальним дачним та садовим товариствам, гаражним,
садовим, дачним кооперативам (товариствам).
Благоустрій
Згідно розпоряджень Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації від 25.03.2015 №145 "Про проведення весняного двомісячника з
благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану району у 2015 році"
та від 18.09.2015 №487 "Про проведення осіннього місячника з благоустрою,
озеленення та поліпшення санітарного стану району у 2015 році" було
проведено заходи з благоустрою території Оболонського району.
Враховуючи складну економічну ситуацію в країні відділ контролю за
благоустроєм Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
активно залучає до участі в благоустрої району свідомі громадські організації,
представників бізнесу, що небайдужі до екологічного майбутнього району.
На проведення благоустрою Оболонського району за період осіннього
місячника з благоустрою в 2015 році фактично витрачено 48643,2 тис.грн., в
тому числі: бюджетних коштів – 9120,5 тис.грн.; позабюджетних – 39522,7
тис.грн., із них витрачено на житлово-комунальне господарство – 2047,81
тис.грн.; озеленення – 627,5 тис.грн.; шляхово-дорожнє господарство – 8290,0
тис.грн.; об’єкти комплексного благоустрою – 28557,39 тис.грн.
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В 2015 році на території Оболонського району за підтримки Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації, меценатів, громадських
організацій комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень
району (далі КП УЗН) та КП «Керуюча компанія по утриманню житлового
фонду Оболонського району» проведені комплексні роботи по оновленню,
створенню і збереженню зелених насаджень, охоплений великий обсяг робіт по
упорядкуванню та очищенню територій скверів, бульварних зон та
міжквартальних територій; приведені до належного санітарного стану об'єкти
масового перебування та відпочинку мешканців району, особливо прибережна
смуга р. Дніпро та підпорядкована зелена зона біля озер «Йорданське», «Вербне»,
«Біле» та іншим. З додержанням сучасної технології садіння на території району
висаджені великорозмірні дерева та декоративно-листяні кущі, влаштовані нові та
відремонтовані наявні газонні покриття, оформлені квітники.
В основу заходів осіннього місячника з благоустрою району по
озелененню було покладено виконання робіт, спрямованих на відновлення
зелених насаджень, підвищення якості озеленення та благоустрою шляхом
заміни окремих елементів озеленення на більш сучасні, а також посадка нових
декоративних дерев та кущів.
На території Оболонського району в ході проведення осіннього місячника
з благоустрою всього висаджено 2196 шт. дерев та 9133 шт. кущів, в тому
числі на таких основних об’єктах: Сквер по вул. Маршала Тимошенка, 21;
територія вздовж бульварної зони по вул. Богатирська; сквер по вул. Маршала
Малиновського, 25; територія вздовж тр/розв'язки по вул. Г.Дніпра - вул. Зої
Гайдай; пр-кт Московський; сквер по вул. Лайоша Гавро, 11А-17; сквер по пр.
Оболонському, 18-Б, 22-А, 22-Б, 36.
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2015 №127 «Про
затвердження Переліку об'єктів капітального ремонту парків і скверів та
влаштування об'єктів благоустрою у місті Києві на 2015 рік» (із змінами і
доповненнями) на території Оболонського району протягом 2015 року були
проведені роботи з капітального ремонту 8 нових скверів: на вул. Тимошенка,
3-11: на вул. Зої Гайдай, 9/6; на вул. Героїв Дніпра, 53-55; на вул.Героїв Дніпра,
67-69; на вул. Прирічній, 17; на пр.-ті Маршала Рокоссовського, 2: скверу на
вул.Прирічній, 19: на вул. Зої Гайдай, 10-В .
Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, у 2015 році
здійснював в межах своєї компетенції нагляд за додержанням правил
благоустрою території, затверджених рішенням Київської міської ради "Про
правила благоустрою міста Києва" від 25.08.08 № 1051/1051. В разі виявлення
порушень Правил благоустрою території в місті Києві, у встановленому
порядку складали відповідні приписи та протоколи про адміністративні
правопорушення. Складені протоколи про адміністративні правопорушення
надсилались відповідно до ст. 257 Кодексу України про адміністративні
правопорушення
органу,
уповноваженому
розглядати
справу
про
адміністративне правопорушення.
Працівниками відділу контролю за благоустроєм Оболонського району за 2015 рік:
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- виявлено загальну кількість порушень правил благоустрою – 3427, із них
усунуто – 3129;
- складено протоколів про адміністративне правопорушення по статті 152
Кодексу України про адміністративні правопорушення – 1014.
Разом з тим, в 2015 році, проведеною роботою, шляхом самовивозу було
демонтовано 80 тимчасових споруд.
В 2015 році, за адресою вул. Г.Дніпра, 41-43 було демонтовано ролетний
ряд на 50 торгових місць.
На прилеглій території до ринку ПрАТ Ринок «Оболонь» на протязі
останніх років був осередок стихійної торгівлі. Для вирішення питання
ліквідації стихійної торгівлі по домовленості з адміністрацією ринку «Оболонь»
на території ринку було організовано 215 соціальних місць, вартістю 5 грн. для
продажу продовольчих товарів.
Осередок стихійної торгівлі ліквідовано спільними рейдами працівників
Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві та відділу контролю за
благоустроєм району (проведено 17 спільних рейдів) та проведено благоустрій
прилеглої території, а саме: висаджено 26 дерев; встановлено 15
антивандальних лави та 3 урни для сміття.
За адресою вул. Г.Дніпра, 35 (кінцева зупинка трамваю №16) було
демонтовано 10 тимчасових споруд, та 2 ролетних ряди, на 15 торгових місць.
В період проведення осіннього місячника з благоустрою були виконані роботи
з комплексного озеленення скверу ст.м. «Героїв Дніпра».
Працівниками відділу контролю за благоустроєм проводились перевірки
відновлення благоустрою відповідно до аварійних контрольних карток та
планових контрольних карток, виданих Департаментом міського благоустрою
та збереження природного середовища.
За 2015 рік у відділі контролю за благоустроєм району закрито 357 аварійних
контрольних карток і відповідно відновлено благоустрій по 357 адресах.
Підводячи підсумки виконання заходів з благоустрою, озеленення та
поліпшення санітарного стану в Оболонському районі в 2015 році, працівники
відділу контролю за благоустроєм району Оболонської районної у м. Києві
державної адміністрації і в подальшому будуть спрямовувати свої зусилля на
вирішення питань щодо покращення благоустрою району.
Озеленення
На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку м.
Києва на 2015 рік, КП УЗН району протягом 2015 року провело роботи по
підготовці зелених насаджень до весняно-літнього сезону, збереженню їх в період
літньої спеки, утриманню в належному санітарно-епідеміологічному стані в
осінньо-зимовий період.
Щоденно виконувались роботи по санітарному прибиранню об’єктів
благоустрою, по відновленню та закладенню нових газонів, квітників, клумб з
внесенням рослинного ґрунту та висівом газонної трави.
Приведені в належний стан штучні малі архітектурні елементи (паркові
меблі, ігрові та спортивні майданчики, урни для сміття, декоративні вази).
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Для покращення естетичних та агротехнічних якостей зелених насаджень
протягом року виконано підживлення рослин, прополювання від бур'янів, рихлення
та окучення.
Основні показники виконання запланованих заходів
з благоустрою та догляду за зеленими насадженнями у 2015 році:
№
Найменування заходів
Од.вим. План Факт
Заходи з озеленення
1 Посадка дерев з комплексом робіт
шт.
700
700
2 Посадка кущів
шт. 4000 4500
3 Ремонт газонів
га
10,5 10,5
4 Посадка квітів
т.шт. 906,0 906
Заходи з утримання
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.крат.
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 Розокучення дерев
т.шт. 9,82 9,82
7 Розокучення кущів
т.шт. 34,6 34,6
8 Очищення пристовбурних лунок від піску
шт. 1350 1350
9 Зняття напливів піскосуміші з газонів
га
12,0 12,0
10 Очищення доріжок від рослинності
га
4,86 4,86
11 Заміна рослинного грунту в лунках дерев
шт. 1350 1350
12 Прополювання квітників з врах.кратн.
га
18,69 18,69
13 Прополювання газонів з врах.кратн.
га
21,65 21,65
14 Рихлення лунок під деревами з врах.кратн.
т.шт. 81,0 81,0
15 Рихлення лунок під кущами з врах.кратн.
т.шт. 48,8 48,8
16 Видалення дикої порослі на деревах
т.шт. 8,30
8,3
17 Полив квітників з врах.кратн.
га
2,76 2,76
18 Рихлення квітників
га
10,64 10,64
19 Скошування газонів з врах.кратн.
га
699
699
20 Згрібання скошеної трави з врах.кратн.
га
140
140
21 Полив газонів з врах.кратн.
га
320
320
22 Внесення добрив під дерева
т.шт. 8,06 8,06
23 Внесення добрив під кущі
т.шт. 35,90 35,9
24 Внесення добрив під квітники
га
5,38 5,38
25 Окучення дерев на зиму
т.шт. 6,60
6,6
26 Окучення кущів на зиму
т.шт. 46,5 46,5
Згрібання листя з газонів та набережної (з
27 врахуванням кратності)
га
328
328
28 Догляд за живоплотом
м/п 1179 1179
29 Кронування дерев
шт.
120
120
30 Зняття сухих та аварійних дерев
шт.
650
650
31 Очищення дерев від омели
шт.
350
350
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32
33
34
35
36

Догляд за кущами - формовочна обрізка (з
врахувавнням кратності)
Вивіз сміття, гілля, опалого листя, скошеної трави
Полив дерев
Полив кущів
Корчування пнів

т.шт.
м3
т.шт.
т.шт.
шт.

85,0
3900
6,8
8,2
420

85
4580
6,8
8,2
420

Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 16.03.2015 №225 «Про проведення
весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного
стану міста у 2015 році» для підтримання рейтинговості району, основними
виробничими процесами на підприємстві під час весняного двомісячника з
благоустрою 2015 року було: висаджено дерев (747 шт.), висаджування кущів (3020
шт.), висаджування квітів (256,0 тис.шт.), відновлення газону (8,5 га), догляд за
деревами і чагарниками, живоплотом (формовочна обрізка з зафарбовуванням
зрізів, розокучення), газонами (відновлення), квітниками (висаджування квітів,
рихлення), садовими доріжками та майданчиками (санітарне прибирання сміття),
видалення аварійних та хворих дерев.
Проведено масштабні суботники за участю громадськості, волонтерських
організацій, працівників ОРДА, громадських активів депутатів Київради від
Оболонського району, громадського активу депутата Верховної Ради.
Долучились до благоустрою району і приватні підприємці-власники МАФів
25 квітня 2015 року згідно з розпорядженням КМДА проведено День
Довкілля та всеукраїнську акцію «Зробимо Україну чистою».
До святкування Дня Києва здійснено капітальний ремонт на 3-ох об’єктах
відповідно до розпорядження КМДА від 18.02.2015 №127 «Про затвердження
Переліку об’єктів капітального ремонту парків і скверів та влаштування
об’єктів благоустрою у місті Києві на 2015 рік»: сквер на вул.Г.Дніпра, 67-69;
сквер на вул. Прирічній, 17; сквер на вул. М.Тимошенка, 3-11.
При виконанні вищевказаних заходів були задіяні всі виробничі
потужності підприємства, в тому числі, механізми машинно-тракторного парку
та малої механізації, поливальна техніка. В теплично-парниковому господарстві
вирощено квіткова продукція як килимових, однорічних квітів, так і вазонної
продукції для влаштування озеленення в скверах та парках району, відновлення
вертикального озеленення. На відкритому ґрунті підприємства власними силами
вирощується посадковий матеріал хвойних та декоративно-листяних кущів.
КП УЗН Оболонського району традиційно взяло активну участь в осінній
виставці хризантем «Пори року в хризантемах» на Співочому полі Печерського
ландшафтного парку. Представлена на виставці композиція району «8 Березня»
отримала велику кількість схвальних відгуків киян та гостей міста.
Закінчено облаштування нового скверу на просп.Г.Сталінграду, 44-Б.
Великий об`єм робіт виконано під час осіннього місячника.
Також, урамках виконання природоохоронних заходів у місті Києві КП
УЗН Оболонського району виконані роботи з озеленення існуючих об`єктів
благоустрою: сквер по вул.М.Тимошенка, 2; територія вздовж бульварної зони
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по вул.Богатирській; територія вздовж тр.розв`язки по вул.Г.Дніпра –
вул.З.Гайдай, проспект Московський, сквер по вул.Л.Гавро, 11-А – 17; сквер по
просп.Оболонському, 36; сквер ст.м. «Героїв Дніпра» - просп.Оболонський, 49;
сквер по просп.Оболонському, 18-Б – 22-А.
Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2015 №127 «Про
затвердження Переліку об'єктів капітального ремонту парків і скверів та
влаштування об'єктів благоустрою у місті Києві на 2015 рік» (із змінами і
доповненнями) на території Оболонського району протягом 2015 року були
проведені роботи з капітального ремонту 8 нових скверів: на вул.Тимошенка, 311; вул.Зої Гайдай, 9/6; вул.Героїв Дніпра, 53-55; вул.Героїв Дніпра, 67-69;
вул.Прирічній, 17; на просп.Маршала Рокоссовського, 2; на вул.Прирічній, 19;
на вул.Зої Гайдай, 10-В.
На території благоустроєних скверів прокладено доріжки, встановлено лави
для відпочинку, урни, обладнання дитячих майданчиків, повністю оновлено
газонне покриття, висаджено дерева та чагарники, облаштовані квітники.
КП УЗН Оболонського району завжди відкрите до діалогу та співпраці щодо
покращення рівня комфортного проживання мешканців. За час проведення осіннього
місячника підприємством виконано 65 звернень громадян, які надходили через КБУ
«Контактний центр міста Києва», громадську приймальню ОРДА та безпосередньо
на приймальню КП УЗН Оболонського району. По кожному зверненню громадян
фахівцями підприємства здійснюється зустріч із заявником з метою спільного
знаходження шляхів вирішення піднятого питання. Здійснювалась допомога в
проведенні суботників з благоустрою та озеленення, ініційованих мешканцями, на
міжквартальних площах та територіях загального користування. Активно брав
участь у проведенні суботників депутатський корпус, що дозволило покращити
умови відпочинку громадян ближче до їх помешкань та біля бюветних комплексів.
Шляхове господарство і його стан
На 01.01.2016 на балансі КП ШЕУ Оболонського району знаходиться
132,3 км. доріг, площею 2525,5 тис.м2, з них: 760,7 тис.м.кв. тротуарів, 1764,8
тис.м.кв. доріг.
Сума виконаних робіт у 2015 році становить 24896,8 тис.грн., з них: за
бюджетне фінансування 24056,8 тис.грн., за інші доходи 840,0 тис.грн.:
- поточний(дрібний) ремонт шляхового покриття 11,8 тис.м.кв. на суму 2827,9
тис.грн. (в тому числі власними силами 9,4 т.кв.м. на суму 2745,1 тис.грн.);
- відремонтовано оглядових колодязів 33 шт. на суму 26,7 тис.грн.;
- відремонтовано зливоприймальних колодязів 34 шт. на суму 38,0 тис.грн.;
- прибрано доріг на площі 3132,28 тис.кв.м. на суму 21501,1 тис. грн.:
- на утримання гідроспоруд у сумі 170,1 тис. грн.;
(почищено 1534 оглядових та 1936 зливоприймальних колодязів).
- пофарбовано облаштування доріг площею 14,9 т.п.м. на суму 333,0 тис.грн.;
Окрім того, виконані роботи від госпрозрахункової діяльності
підприємства за 2015 рік на суму 14001,4 тис. грн. з них:
- прибирання на суму 545,2 тис.грн.;
- відновлення покриття площею 7,0 т.кв.м. на суму 2329,2 тис.грн.;
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- ремонт покриття площею 8,6 т.кв.м. на суму 3431,9 тис.грн.;
- надання послуг та виконання робіт на суму 331,3 тис.грн.;
- капітальний ремонт міжквартальних проїздів площею 17,7 т.кв.м. на суму
4756,7 тис.грн. в тому числі власними силами 4721,7 тис.грн.;
- поточний ремонт міжквартальних проїздів площею 11,0 т.кв.м. на суму 2607,1 тис.грн.
Житлово-комунальний комплекс
Житловий фонд Оболонського району налічує 994 житлові будинки, з
них: 614 будинків комунальної власності, 87 будинків житлово-будівельних
кооперативів, 19 відомчих будинків, 28 будинків ОСББ, 92 інвестиційних
будинків, 143 приватних житлових будинків, 12 гуртожитків.
До 1 липня 2015 року житловий сектор району обслуговувало 4 житловокомунальних підприємств та 15 приватних. Для реалізації завдань, поставлених
перед міською владою, в частині забезпечення належних умов проживання
мешканців міста Києва, відповідно до європейських стандартів якості життя, 09
жовтня 2014 року було прийнято рішення Київської міської ради № 270/270
«Про
удосконалення
структури
управління
житлово-комунальним
господарством міста Києва». Цим рішенням у місті Києві запроваджено нову
модель управління та обслуговування житлового й нежитлового фонду шляхом
створення в кожному з десяти районів одного комунального підприємства
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду».
На виконання п.13 цього рішення в Оболонському районі здійснено
реорганізацію шляхом злиття 3-ох комунальних підприємств з утримання житла
району- «Житлосервіс «Приозерене», «Житлосервіс «Оболонь» та Житлосервіс
«Куренівка» в одне комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва». З 01 липня 2015 року
новостворене комунальне підприємство приступило до виконання функцій по
обслуговуванню житлового фонду, який був переданий до сфери управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.
На підприємствах по обслуговуванню житла працює близько 2500
інженерно-технічних працівників та робітників, які здійснюють поточне
утримання житлового фонду: прибирання будинків та прибудинкової території,
утримання внутрішньо будинкових інженерних мереж, здійснюють технічне
обслуговування обладнання будинків.
В 2015 році в рамках Програми економічного та соціального розвитку
місті Києва та коштів місцевого бюджету виконано капітальний ремонт
будинків, у тому числі: покрівлі 25 буд., фасади 5 буд., інженерні мережі 12
буд., електрощитові 25 буд., сходові клітини 43 буд., зливо стічні мережі 15
буд., відремонтовано 55,07 тис.м2 асфальтового покриття, облаштовано 35
дитячих та спортивних майданчиків, замінено 8 ліфтів.
Всього за 2015 рік житловими організаціями району надано послуг з
утримання будинків, споруд і прибудинкових територій населенню на суму
350,48 млн.грн., проведено робіт з поточного ремонту на суму 14,85 млн.грн.,
а саме: частковий ремонт покрівель, внутрішньо-будинкових мереж та
електромереж будинків, ремонт ганків та сходових клітин до 2-го поверху.

25

Протягом року житлово-комунальними підприємствами забезпечувався
повний комплекс робіт з утримання будинків, споруд та прибудинкових
територій, обслуговування інженерного обладнання:
- санітарне утримання будинків та прилеглих територій. За 2015 рік КП
«Київкомунсервіс» забезпечено вивезення 356,6 тис.м3 твердих побутових
відходів та 25,0 тис.м3 великогабаритних відходів, для збору яких біля
житлових будинків встановлено 1212 контейнерів для побутових відходів Для
розміщення сміттєзбиральних контейнерів облаштовано 203 майданчики, в
тому числі 38 з Г- та П-подібними огорожами;
- роботи з благоустрою прибудинкових територій. У 2015 році відновлено 984 м2
газонів, висаджено 3 004 дерев та 3 899 кущів, висаджено 32 200 квітів на
прибудинкових територіях. При виконанні цих робіт була задіяна громадськість району;
- багатоповерхові будинки району обладнані ліфтами в кількості 27 ліфтів, з
них: відпрацювали термін експлуатації та потребують заміни – 1600. Технічне
обслуговування ліфтів з 1 серпня 2015 року обслуговування ліфтів здійснює
МП «Промкомплекс» у формі ТОВ. Вартість технічного обслуговування в 2015
році склала – 30 176,4 тис.грн.
Рівень сплати за утримання будинків і прибудинкових територій
мешканцями, з врахуванням сплати боргів, по Оболонському району у 2015
році склав 99,23%. На 01.01.2016 заборгованість мешканців Оболонського
району за спожиті послуги становить – 21 422,59 тис.грн. Для зменшення цієї
заборгованості до неплатників були вжиті наступні заходи: укладено 561
договір на реструктуризацію боргу на суму 2286 тис.грн., вручено 476
претензій на суму 5 млн. 998 тис. грн., вручено 893 попередження на загальну
суму 6 351,9 тис.грн.
В результаті проведеної роботи та вжитих заходів до боржників у 2015
році ними сплачено боргу на загальну суму 28 млн. 211 тис.грн.
В межах повноважень головного розпорядника бюджетних коштів по
галузі «Житлово-комунальне господарство» управлінням було профінансовано
«Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Оболонського
району» на утримання – 17 443,9 тис.грн.
Житлово-комунальні підприємства району приймали участь у виконанні
заходів державних та загальноміських програм.
З метою реалізації Закону України від 14.05.2015 № 417-VII «Про
особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках» (далі –
Закон), який визначає особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні
відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконання обов’язків співвласників
багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління та на
виконання заходів загальнодержавної Програми реформування ЖКГ з метою
створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в
будинках комунальної власності впродовж 2015 року проводилась системна
роз’яснювальна робота серед жителів. Всього, на 01.01.2016 в районі
налічується 28 об’єднань, з них у 2015 році зареєстровано 1 ОСББ.
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На виконання постанови Кабінету Miніcтpiв України від 08.04.2015
№231, заходів «Державної цільової економічної програми енергоефективності і
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» та доручень Київської міської
державної адміністрації в Оболонській районній в місті Києві державній
адміністрації було організовано проведення семінарів та нарад в рамках
загальнодержавної Програми популяризації державної підтримки населення
при виконанні заходів з енергоефективності, в роботі яких прийняли участь
керівники Оболонської РДА, представники Державного агентства
енергоефективності та енергозбереження України, представники банків: АБ
«Укргазбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», представники компанійвиробників та постачальників обладнання та матеріалів, представники ЖБК,
ОСББ, ОСН, помічники депутатів Київради.
Разом з тим, з метою запровадження енергозберігаючих технологій та
виконання заходів з енергоефективності, відповідно до розпоряджень виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2015 році
в житловому фонді району виконано капітальний ремонт внутрішньо-будинкових
мереж, покрівель, сходових клітин, із частковою заміною вікон на енергозберігаючі,
електрощитових та електромереж, фасадів, проведено заміну вікон на
енергозберігаючі на сходових клітинах 14 будинків.
В житлових будинках комунальної власності міста Києва за рахунок коштів,
які надходять від сплати за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових
територій, виконано роботи з утеплення стінових панелей сходових клітин 9
будинків. Також у 14 під’їздах 10 житлових будинків встановлено енергозберігаюче
світлодіодне освітлення (лед-стрічка). По проведених розрахунках у 9-ти
поверховому під’їзді економія коштів за місяць становить 195,4 грн.
На виконання Закону України «Про приватизацію державного житлового
фонду» опрацьовано 759 заяв на отримання адміністративних послуг.
З них підготовлено 243 розпорядження, згідно яких: приватизовано 243
квартири; видано 65 дублікатів свідоцтв про право власності; внесено змін до 97
свідоцтва про право власності; видано 344 довідок щодо приватизації квартир.
У складі Управління житлово-комунального господарства впродовж
2015 року функціонував відділ реагування на звернення, який приймає та
опрацьовує звернення, що надходять від мешканців району до «Контактного
центру міста Києва». За 2015 рік від мешканців Оболонського району до КБУ
«Контактний центр міста Києва» надійшло 60 098 звернення, з них – 72,7% з
питань житлово-комунального господарства. За результатами опрацювання
питань, що стосуються галузі «Житлово-комунальне господарство» та
відповідно до рейтингу виконавської дисципліни по КБУ «Контактний центр
міста Києва» виконання – 98,9 %.
Транспорт
Головною метою діяльності районної влади у сфері транспорту є
забезпечення в повному обсязі потреб господарського комплексу та населення
у всіх видах транспортних послуг, покращення руху громадського
автотранспорту на території району.
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На території району знаходиться 14 великих та малих автотранспортних
підприємств, які звітують управлінню статистики. Серед них 1 підприємство
займається перевезенням пасажирів, а 13 - вантажоперевезенням, працює 2
авіакомпанії – Українське авіаційне транспортне підприємство “Роял авіа”,
ТОВ «Ті-Ей-Пі авіа груп» та 2 підприємства залізничного транспорту, 34
гаражно-будівельних кооперативів, 20 автокооперативів по експлуатації
відкритих автостоянок, 21 підземний паркінг.
Основними перевізниками пасажирів в районі являються автотранспортні
підприємства - ПП “Союз-Авто”, а також автобусний парк №6, КП
«Київпастранс», Куренівське тролейбусне депо, Подільське трамвайне
ремонтно-експлуатаційне депо та інші, які не звітують управлінню статистики.
Показники

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Перевезено пасажирів (тис.пас.)
33676,0
30924,5
29434,4
Пасажирооборот (тис./пас.км)
465168,0
430119,2
410681,3
Кількість автопідприємств (шт.)
3
1
1
Найбільшу частку перевезень вантажів в районі (58 %) здійснюють ЗАТ
«Автобаза-2», ТОВ Еконо ЛТД, КАТП 273904, ТОВ «Укрфорвард» та ТОВ
«АИС транс-авто».
Показники
2013 рік
2014 рік
2015 рік
Перевезено вантажів (тис.т.)
207,92
227,5
237,4
Вантажооборот (тис./т.км)
92102,88
75218,2 46232,45
Кількість автопідприємств (шт.)
21
20
13
По території району проходять 4 трамвайних, 16 тролейбусних, 10
автобусних маршрутів, 69 таксомоторних, 1 лінія метро та маршрут міської
електрички. По трасі її руху на території району розташовано 3 посадочних
платформи: «Петрівка», «Зеніт», «Вишгородська».
Керівництво райдержадміністрації постійно приділяє увагу розвитку
транспортного комплексу району. Практично на всіх основних маршрутах зупинки
обладнані сучасними павільйонами очікування (дві з них підключені до WI-FI),
своєчасно проводиться ремонт існуючих.
На всіх автобусних маршрутах, трамвайних та тролейбусних маршрутах
впроваджено автоматизовану систему диспетчерського управління (АСДУ), що
покращило організацію руху зазначених маршрутів та надало можливість
пасажиру через Інтернет завжди бути в курсі про всі маршрути громадського
транспорту (час роботи, вартість, схема та можливість спостерігання ON-LINE
за інтервалом руху) та краще орієнтуватися під час подорожі містом.
Зв’язок
На ринку зв’язку працюють ВАТ „Укртелеком”, Північна філія ВАТ
«Фарлеп-Інвест», ТОВ «Голден Телеком» та інші оператори телефонного зв’язку.
На 01.01.2016 загальна ємкість складає 150 тис. номерів.
Відсоток телефонізації квартир - 99,4%.
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Встановлено та працює 90 універсальних (міських, міжміських та
міжнародних) таксофонів: карткових таксофонів типу «Телекарт 121» - 56
одиниць та 34 комбінованих таксофонів типу «Ротор 2000У» (з них 10
таксофонів встановлені з цілодобовим доступом в лікувальних закладах).
Населення
Оболонського району обслуговує 14 відділень зв’язку,
підпорядкованих Північному поштамту Київської міської дирекції УДППЗ
«Укрпошта». За 2015 рік отримано доходів від наданих послуг населенню та
організаціям на суму 34553,1 тис. грн., що на 15,7 % більше, ніж в минулому році.
Доставлено 739,1 тис. примірників періодичних видань (78,7% від рівня
2014 року) та 3007,8 тис. простих листів і 1034,5 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
своєчасних 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 транспорті, в бюджетній сфері та комунальному
господарстві району.
Впровадження заходів з енергозбереження стало невід'ємною частиною
програм розвитку підприємств та організацій району і дає змогу перейти від
витрачання енергоресурсів до їх використання, тобто вживання з отриманням
максимальної користі.
Одним з найбільш ефективних способів економії коштів за спожиті
енергоносії в бюджетних організаціях і житловому фонді є встановлення приладів
обліку. На 01.01.2016 в управлінні освіти, управлінні охорони здоров’я, відділі
культури де є технічна 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 освітлення приміщень в залежності від рівня
зовнішнього освітлення. Економія спожитої електроенергії при цьому, складає 3040%. Лічильники холодної води, газу, електричної та теплової енергії встановлені
практично у всіх установах, що фінансуються з районного бюджету, що дозволяє
проводити розрахунки з АК «Київенерго» за спожиті енергоносії згідно показань
приладів, а не по договірним навантаженням. 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 2015 рік склала 116 млн. грн.
Економія коштів бюджетними установами, млн. грн.
2013 рік
2014 рік
2015 рік
85,5
79
116
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Протягом 2015 року значна увага з боку райдержадміністрації
приділялась питанню оснащення приладами обліку споживання енергоносіїв
житлового господарства району. На цей час оснащено 580 (95%) будинків
комунальної власності району лічильниками холодної води, 236 будинків
(38,6%) – лічильниками гарячої води, 535 будинків (87,56%) – лічильниками
теплової енергії та 620 будинків (100 %) – лічильниками електроенергії.
Завдяки активній роботі райдержадміністрації серед населення, відсоток
оснащення квартир лічильниками холодної води по району за 9 місяців 2015
року складає 84 %, гарячої води 82,6 %. В зв’язку з переходом населення на
прямі договори з енергопостачальними компаніями та ліквідацією КП «Служба
замовника комунальних послуг», даних за 4 квартал немає.
Оснащення квартир приладами обліку, %
2013 рік
2014 рік
2015 рік (9 міс)
Холодної води
71,25
76
84
Гарячої води
70,15
75
82,6
В промисловому секторі району також активно впроваджуються
енергозберігаючі технології, які дозволяють отримувати значний економічний
ефект. Фінансування енергозберігаючих заходів проводиться за власні кошти
промислових підприємств. Протягом 2015 року підприємствами, установами і
організаціями району було виділено 2422,8 тис. грн., що дало змогу заощадити
2932,09 тис.грн. Економія паливо-енергетичних ресурсів склала 0,51315 тис.т.у.п.
Економія коштів промисловими підприємствами, тис. грн.
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2242,2
1587,7
2932,09
Впровадження заходів по енергозбереженню найбільш активно проводиться
на ПАТ «Оболонь», ЗАТ «Чинбар», Інститут Тутковського.
Сім’я і молодь
В 2015 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 фізичного розвитку, формування морально-правової культури,
допомоги у становленні молодих сімей, подолання і профілактику негативних
явищ у молодіжному середовищі.
Направлено на оздоровлення за рахунок міських та державних коштів 362
дитини пільгових категорій.
Протягом 2015 року проведено 2 засідання дорадчого органу з питання
попередження насильства в сім’ї та соціального супроводу сімей у кризі.
Поновлено базу даних багатодітних сімей району. Ведеться реєстр
багатодітних сімей для отримання пільг. Постійно проводиться роз’яснювальна
робота серед багатодітних сімей щодо отримання пільг. В районі на 01.01.2016
зареєстровано - 1110 багатодітних сімей, в яких 3494 - дитини. Подовжено на
01.01.2016 - 151 посвідчення батькам багатодітної родини, та видано 217
довідок батькам з багатодітної родини. Видано та подовжено на 01.01.2016 -
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396 посвідчень дітям з багатодітної родини. Видано та подовжено на 01.01.2016
- 217 довідки 324 дітям з багатодітної родини. та подовжено 21 довідка для 30
дітей з багатодітної родини.
На 01.01.2016 в відділі зареєстровано 941 заява звернення громадян, в
районному дозвільному центрі прийнято 1160 заяв на отримання
адміністративних послуг багатодітними родинами.
Протягом 2015 року відділом подано 2 кандидатури багатодітної матері
на присвоєння їй звання «Матері-героїні».
04.03.2015 в Київському міському Центрі роботи з жінками відбулося
нагородження переможниць ІХ міського конкурсу «Киянка року».
Переможниця Оболонського районного конкурсу – Пріхна Тетяна Олексіївна
стала однією з 13 переможниць міського конкурсу «Киянка року», в номінації
«Жінка – науковець року».
У березні 2015 року подано 4 кандидатури на премію Київського міського
голови для обдарованої молоді.
15.01.2015 в приміщенні Київського міського центру «Родинний дім»
взято участь у засіданні круглого столу «Впровадження програми підготовки
молоді до подружнього життя в місті Києві».
25.03.2015 взято участь у семінар-нараді «Алгоритм взаємодії структури в
рамках реалізації програми соціально-корекційної роботи з особами, які скоїли
насильство у сім’ї».
10.05.2015 на території Національного ботанічного саду ім.
М.М. Гришка НАН України (вул. Тимирязівська,1) взято участь в урочистостях,
присвячених Дню матері.
12.05.2015 в Культурному центрі «УТОГ» (вул. Курська, 6) взято участь у
загальноміському заході з нагоди Дня Матері.
08.07.2015 в Колонній залі Київської міської державної адміністрації
(вул. Хрещатик, 36) відбулось урочисте нагородження Дипломами голови
Київської міської дежавної адміністрації та преміями голови Київської міської
державної адміністрації кращих сімей міста Києва. Переможцями конкурсу
«Сім’я року» стала сім’я Борзенків – мешканці Оболонського району м. Києва.
У номінації кандидатур сімей, що прожили у шлюбі 50 і більше років, стала
сім’я Орел, також мешканці Оболонського району міста Києва.
12.09.2015 на честь професійного свята – Дня фізичної культури і спорту
України найкращі працівники галузі отримали нагороди та заохочувальні
відзнаки за особистий внесок у розвиток і пропапаганду фізичної культури і
спорту та визначні спортивні досягнення, у тому числі 8 осіб було нагороджено
Листом-подякою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та
11 осіб Подякою голови Оболонської РДА.
19.12.2015 в актовій залі Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації (вул. Маршала Тимошенка) було нагороджено подяками голови
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 5 найкращих
тренерів СДЮШОР з футболу «Зміна» за особистий значний внесок у розвиток
дитячо-юнацького футболу.
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28.10.2015 в приміщенні служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (вул. Дегтярівська,
3) взято участь у нараді з обговорення нагальних питань щодо реалізації державної
сімейної політики, протидії насильству в сім’ї та торгівлі людьми.
30.10.2015 в приміщенні Київського міського центру по роботі з жінками
(вул. Мельникова, 20) взято участь у семінарі-тренінгу з питань протидії
торгівлі людьми.
20.11.2015 в приміщенні галереї-різниці «Чудотворні ікони Афона»
(вул. Ярославів вал, 1) взято участь у практичному занятті з питання
формування відповідальними особами пакету документів для встановлення
статусу особам, які постраждали від торгівлі людьми.
07.12.2015 в актовій залі Оболонської райдержадміністрації (вул. Маршала
Тимошенка,16) проведена семінар спільно
з громадською організацією
«Гармонізоване суспільство» на тему: «Потреби жерств торгівлі людьми,
психологічний стан та специфіка роботи з ними. Методи і принципи ідентифікації
жерств торгівлі людьми» з суб’єктами Національного механізму взаємодії.
16 – 17.12.2015 за адресою: вул Чаадаєва, 2, у конференц-залі ресторану
«Планета» взято участь у семінарі-навчанні Міністерства соціальної політики
України для спеціалістів по роботі з питань підготовки молоді до подружнього життя.
24.12.2015 у Київському будинку вчителя ( вул. Володимирська, 57) взято
участь у молодіжній колегії «Крок до взаємодії».
18.12.2015 демонстрування кінофільму у кінотеатрі «Кадр» (вул.
Вишгородська, 4) для дітей пільгових категорій під час проведення НоворічноРіздвяних свят до Дня Святого Миколая.
24.12.2015 у Пуща-Водиці проведено Новорічно-Різдвяну ялинку, яку
відвідали понад 200 дітей.
26, 27.12.2015 в актовій залі Оболонської РДА (вул. Маршала Тимошенка,
16) Новорічно-Різдвяні видовищно-розважальні програми для 1056 дітей
пільгових категорій.
Протягом зимових канікул 200 дітей пільгових категорій отримали
подарункові картки на безкоштовне відвідування розважальних атракціонів і
льодового катку у ТРЦ «Дрим Таун».
Діяльність центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Особливим у роботі Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в
2015 році було:
- Реалізація соціальної програми «Здійснення комплексних заходів з надання
соціально- психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх родин» (за
міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам»).
- Виконання функцій державного інспектора фахівцями із соціальної роботи
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
З квітні 2015 року Центр реалізує заходи соціальної програми
«Здійснення комплексних заходів з надання соціально- психологічної допомоги
учасникам АТО та членам їх родин» (за міською цільовою програмою
«Турбота. Назустріч киянам»). На реалізацію вищезазначених заходів було
виділено 304,4 тис.грн., фактично на 01.01.2016 витрачено 302,4 тис.грн. До
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роботи залучено 6 спеціалістів, які відвідають сім’ї учасників АТО (
демобілізованих, поранених, загиблих), складають оцінку потреб їх сім’ї,
надають інформаційні, психологічні, соціально – педагогічні послуги,
залучають дітей до соціокультурних заходів, пропонують літне оздоровлення. На
01.01.2016 здійснено соціальне відвідування та складено оцінку потреб 370 осіб.
У 2015 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
30.10.2014 №623 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України щодо функціональних обов’язків державного соціального інспектора»
функція контролю за цільовим використанням допомоги при народженні
дитини і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання
дітей покладається на фахівців центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді. Протягом 2015 року було проведено 125 вибіркових обстежень сімей.
Також відповідно до вищезазначеної постанови фахівці із соціальної
роботи складали висновок про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї для
призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям. Протягом 2015
року було складено 49 висновків.
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями
Згідно рішення Київської міської ради «Про створення Центру соціальнопсихологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями
в Оболонському районі міста Києва» від 01.11.2012 №236/8520 та
розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від
17.01.2013 №9, було прийнято рішення створити Центр соціальнопсихологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями
в Оболонському районі міста Києва (далі – Центр). З січня 2013 року Центр
працює як соціальний заклад згідно Положення.
Метою діяльності Центру є відновлення та підтримка фізичного та
психічного стану дітей та молоді з функціональними обмеженнями, їх
адаптація та інтеграція в суспільство.
Центр надає соціально-педагогічні, психологічні та консультативні послуги
дітям та молоді з інвалідністю та членам їх сімей, сприяє розвитку творчості дітей
та молоді з функціональними обмеженнями, організовує їх дозвілля.
Діяльність Центру спрямована на реабілітацію дітей та молоді з
органічним ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної
нервової системи, інтелектуальною недостатністю, затримкою психо-мовного
розвитку, синдромом Дауна, аутизмом.
З міського бюджету на 2015 рік було передбачено видатки на
функціонування Центру в розмірі 967 тис.грн. (на утримання, заробітну плату –
852 тис.грн., капітальний ремонт – 100 тис.грн., проведення заходів – 15
тис.грн.), також організацію та проведення соціокультурних заходів, Центр
реалізує за підтримки Оболонської районної державної адміністрації та
громадських організацій району.
Штатним розписом Центру затверджено 14,5 штатних одиниць, з них у
2015 році працювало 12 осіб – 6 спеціалістів, які безпосередньо надають послуги
особам з функціональними обмеженнями та їх батькам (2 практичних психологи,

33

2 соціальних педагоги, соціальний працівник та вчитель-дефектолог), та 6
працівників адміністративного апарату і обслуговуючий персонал.
На обліку в Центрі перебуває 226 осіб, з них , 82 – батьки, які отримують
послуги разом з дітьми , 114 –діти , молодь віком до 35 років – 30 осіб.
За 2015 рік спеціалістами Центру було надано 12055 послуг дітям та молоді
з ф/о, з них: соціально-педагогічних 7480, психологічних 2109, економічних 37,
інформаційних 2429. Було проведено 76 соціокультурних заходів, в яких
прийняли участь 1668 осіб.
Центр надав вагому базу для проходження практики 7 студентами
державних вузів.
Успіхами роботи Центру є стабільна робота групи дошкільної підготовки
для дітей з інвалідністю «Зернятко», заняття в корекційній групі «Капітошки»
для дітей з порушеннями аутичного спектру, міні-клубів для молоді на візках,
робота терапевтичної групи для дітей разом з батьками «Сонечко», робота
підліткової групи (13-17 років), що проводить заняття по корекційнорозвивальній програмі з морального розвитку підлітків, група «Природа жінки»,
що функціонує для матерів, які виховують дітей з інвалідністю та має на меті
допомогти жінкам зрозуміти та прийняти себе, отримати підтримку та поради
щодо виховання особливих дітей та сприяє налагодженню стосунків у сім’ї, між
чоловіком та дружиною, батьками та дітьми. Стабільно функціонують вже
існуючі 5 груп для дітей та підлітків різного віку та з різними нозологіями
захворювань. Їде стабільна робота клуб молодіжного спілкування. Де молодь
спілкується та обговорює нагальні проблеми. Проводились заняття з реабілітації
дітей засобами музики та творчі заняття для дітей і молоді.
Продовжено реабілітаційні заняття дітей з ф/о на роледромі в ТРЦ «Дрім
Таун». На базі західного спортивно-реабілітаційного центру НКСІУ проходив
чемпіонат України з трейлорієнтування. У ньому брали участь 4-ри представники
центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями. За результатами змагань вони посіли І,ІІ та ІІІ місця в окремих
видах. Великим досягненням стало отримання золотої та бронзової медалі.
Група клієнтів Центру стала учасниками в Міжнародному творчому
Конкурсі «Без кордонів». 18 учасників від Центру отримали призи від журі в
різних номінаціях, а спеціаліст Центру посіла ІІ-ге почесне місце у номінації
«Авторська проза» та Центру отримала срібну медаль.
На хорошому підготовчому рівні відбувся Гала-концерт «Повіримо у
себе». Для оцінювання номерів було залучено професійне журі.
Крім основної діяльності Центр займався організацією та проведенням
соціокультурних заходів, пізнавально-навчальних екскурсій, профорієнтаційних
заходів (виставки, майстер-класи, відвідування театрів, музеїв виставок тощо).
Згідно угоди з Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України
готується проведення
другого навчально-методичного семінару для
спеціалістів мережі ЦСПРДМФО м. Києва.
Спеціалісти Центру постійно шукають нові форми та методи роботи для
покращення фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей та
молоді з особливими потребами.
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Захист прав і інтересів дітей
Робота Служби у справах дітей Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації спрямована на захист прав та інтересів дітей, особливо
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На 01.02.2016 на профілактичному обліку Служби перебувала 67 дітей,
які опинились у складних життєвих обставинах.
З метою покращення ситуації у сім’ях, відновлення їх виховних функцій,
Службою у справах дітей здійснено 216 обстежень житлово-побутових умов
проживання дітей вищезазначеної категорії та проведено профілактичновиховні бесіди з батьками.
З метою виявлення бездоглядних дітей, службою у справах дітей, спільно
з кримінальною міліцією у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, управлінням освіти, протягом 2015 року проведено 29 рейдів
«Діти вулиці» і 15 рейдів по комп’ютерних клубах та розважальних закладах,
здійснено 39 перевірок комп'ютерних клубів.
До відділу кримінальної міліції у справах дітей Оболонського РУ ГУ МВС
України в м. Києві було направлено 40 клопотань про притягнення батьків до
відповідальності за ухилення їх від виховання дітей.
Протягом 2015 року до Оболонського районного суду м. Києва було
підготовлено та подано 6 позовних заяв про позбавлення батьківських прав
батьків, які злісно ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків. Всі
позови задоволено.
Протягом 2015 року працівники Служби взяли участь у розгляді 414
судових справ з питань соціально-правового захисту дітей.
Організовано та проведено 23 засідання Комісії з питань захисту прав
дитини, під час яких було розглянуто 553 питання захисту законних прав та
інтересів дітей.
На 01.01.2016 на обліку служби у справах дітей перебувало 288 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: всього 15 дітей
виховується в державних дитячих установах, всі інші забезпечені сімейними
формами виховання.
На квартирному обліку перебуває 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. 1 особа з числа дітей-сиріт отримала однокімнатну квартиру.
За 2015 рік усиновлено 12 дітей громадянами України і 4 дітей
іноземними громадянами.
В районі працює дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 9
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і 4 прийомні сім’ї,
в яких виховується 6 дітей.
Протягом 2015 року, працівниками Служби було було опрацьовано 411
звернень громадян щодо захисту прав та інтересів дітей, 2577 листів вхідної
документації, згідно яких підготовлено відповідні запити та надано відповідей – 2885.
Освіта
Загальна середня освіта
У загальноосвітніх навчальних закладах здобувають освіту 26657 учнів.
На 01.09.2015 мережа загальноосвітніх навчальних закладів збільшилась на один
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навчальний заклад , в районі їх налічується 52, це: 17 середніх загальноосвітніх
навчальних закладів І-ІІІ ступеня; 11 спеціалізованих шкіл І-ІІІ ступеня; 3 гімназії; 1
ліцей; 5 шкіл-інтернатів; 2 навчально-виховних комплекси; 2 школи-дитячі садки; 3
школи І ступеня; 8 приватних загальноосвітніх навчальних закладів.
В порівнянні з минулим навчальним роком збільшились наступні
показники: середня наповнюваність класів у загальноосвітніх начальних
закладах з 24,6 до 25,3;кількість класів з 996 до 1055; кількість учнів з 25480 до
26657; кількість першокласників з 3029 до 3198.
Відповідні показники пов’язані зі змінами в демографічній ситуації країни та
прибуттям до району учнів з АР Крим і мешканців східних регіонів України.
У 2015 році загальноосвітні навчальні заклади району закінчили 2144
випускники дев’ятих класів та 1513 випускників одинадцятих класів. За
результатами навчання у 2015 медалями «За високі досягнення у навчанні» та
«За досягнення у навчанні» нагороджено 159 випускників.
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів району задовольняє освітні
потреби громадян.
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
2011 – 2012
962
151
2
2012 – 2013
933
180
4
2013 – 2014
1032
214
4
2014 – 2015
1029
228
2
Результати Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук
Рік
ІІ(міський) етап
ІІІ(Всеукраїнський) етап
2011 – 2012
87
2
2012 – 2013
61
3
2013 – 2014
74
1
2014 – 2015
86
1
Дошкільна освіта
У 2015 році мережа дошкільних навчальних закладів району складала 72
одиниці із них 57 дошкільних навчальних закладів комунальної форми
власності, 3 - відомчі, 8 приватних, 2 школи - дитячі садки комунальної форми
власності, 1 – приватна, 1 НВК «Перша ластівка». Зазначені заклади
відвідувало 12043 дітей дошкільного віку. У 2014 році дошкільні навчальні
заклади району усіх форм власності відвідувало 11899 дітей; у 2013 році
дошкільні навчальні заклади району відвідувало 11026 дітей.
З урахуванням фактичного стану здоров’я дітей, збережена та
удосконалена мережа ДНЗ компенсуючого типу (спеціальні, санаторні), де
навчалися та отримували необхідну реабілітаційно - корекційну допомогу 1696
дітей, що становить 15,7%; в 2014 році - 1643 дітей - 15%, від загальної
кількості дітей.
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З 01.09.2015 в мережу згідно рішення Київської міської ради введений
дошкільний навчальний заклад комунальної форми власності «Центр розвитку
дитини«Я + сім’я» на базі ДНЗ №665 для дітей з особливими потребами.
Інклюзивна освіта
В Оболонському району створена мережа загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладів з інклюзивною освітою для дітей з особливими освітніми потребами.
Динаміка відкриття інклюзивних класів
ЗНЗ
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
СЗШ№168(ДЦП, порушення
13
14
17
19
опорно-рухового апарату)
СЗШ №231(ЗПР, соціально
5
6
7
8
занедбаність)
СЗШ №233(порушення слуху)
4
5
6
8
ПШ №268(порушення опорно3
4
4
4
рухового апарату)
ШДС Ластівка(знижений зір)
1
2
СЗШ № 226(знижений зір)
2
Динаміка відкриття інклюзивних груп
ДНЗ
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
ДНЗ № 291(синдром Дауна)
2
1
3
ДНЗ № 662(синдром Дауна)
2
2
2
2
ДНЗ № 602(вади слуху)
1
2
3
3
ДНЗ № 291(Аутисти)
2
1
3
3
Соціальний захист дітей
В закладах освіти району проводиться робота по захисту прав та інтересів
дітей, які мають батьків, але потребують допомоги з боку держави, і тих дітей,
які позбавлені батьківського піклування та дітей-сиріт.
В районі створено банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування для надання їм пільгового харчування, забезпечення шкільною формою,
організації літнього оздоровлення, залучення їх до громадського життя школи, до
гурткової роботи в школі та в позашкільних закладах.
На 01.09.2015 35 учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, отримали Єдині квитки, які надають їм право
безплатного проїзду у громадському міському (приміському) транспорті,
безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд.
Шкільною та спортивною формами у 2015 році забезпечено118 учнів на
загальну суму 108870.00грн. Виплату одноразової допомоги по досягненню 18річного віку у 2015 році отримали 28 осіб із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, в розмірі 1810 грн. кожна.
Робота з обдарованими дітьми
У 2015 році реалізовано І етап експериментального педагогічного дослідження
«Умови розвитку інтелектуально обдарованих дітей в інноваційному освітньому
просторі Оболонського району». У рамках цього дослідження укладено договір про
співпрацю з Інститутом обдарованої дитини НАПН України, Національним
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педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, лабораторією обдарованості
Інституту психології НАПН України імені Г.С. Костюка.
У листопаді працівники управління освіти взяли участь у IV Форумі, що відбувся
у Центрі Науки Копернік (Варшава). Предметом зустрічі стала домовленість про
співпрацю і успішну реалізацію освітніх завдань в умовах європейської інтеграції країни.
17 грудня відбувся візит-відповідь провідних спеціалістів Центру Науки
Копернік (Варшава) в управління освіти Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації, де ними було проведено тренінги для педагогічних
працівників, задіяних в експериментальному педагогічному дослідженні «Умови
розвитку інтелектуально обдарованих дітей в інноваційному освітньому просторі
Оболонського району», та обговорено співпрацю педагогів та науковців обох сторін.
Позашкільна освіта та виховна робота
У системі освіти Оболонського району функціонує 10 позашкільних
навчальних закладів, що задовольняє потреби мешканців Оболонського району.
Концептуальні положення щодо змісту позашкільної освіти, форм її організації,
стратегії розвитку розкрито в Державній національній програмі ,,Освіта.
Україна. XXI століття”, Концепції позашкільної освіти та виховання, які
виконуються в процесі діяльності позашкільних установ Оболонського району
м. Києва. Позашкільні навчальні заклади Оболонського району відвідує 11524 дитини
(43,6% від загальної кількості школярів району). Центрами позашкільної освіти та
виховання можна назвати і загальноосвітні навчальні заклади.
Стратегічні завдання позашкільної освіти на 2014-2015 навчальний рік
виконані у повному обсязі.
Основним документом у сфері освітньої політики щодо патріотичного
виховання підростаючого покоління є Концепція національно-патріотичного
виховання дітей та молоді (наказ МОН від 16.06.2015 № 641).
Національно-патріотичне
виховання
в
навчальних
закладах
здійснювалось, спираючись на державну політику в галузі освіти і виховання,
ідейне багатство українського народу, його моральні, національні цінності,
досягнення вітчизняної і світової педагогіки.
Педагогічні кадри
На виконання державної політики у питанні оплати праці управління
освіти протягом трьох років у повному обсязі забезпечило всі грошові виплати
працівникам. У 2015 році отримували стимулюючі надбавки у розмірі: 70%
посадового окладу керівники навчальних закладів та їх заступники (20% - за
рахунок держави, 50% - за рахунок міського бюджету); 40% посадового окладу
педагогічні працівнки закладів (20% - за рахунок держави та 20% - за рахунок
міського бюджету); 20% посадового окладу – інші працівники навчальних закладів.
Підготовка закладів освіти Оболонського району до нового навчального
року та до роботи в осінньо-зимовий період .
На підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 року № 292 «Про
відновлення роботи дошкільних навчальних закладів комунальної власності
територіальної громади міста Києва» виконано капітальний ремонт ДНЗ№581,
вул. Мате Залки, 5-б, кошторисною вартістю 3870,0 тис. грн.
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Капітальний ремонт
Капітальний ремонт в закладах освіти району в 2015 році виконувався на
підставі рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), де на
виконання капітального ремонту передбачено 16986,0 тис.грн. а саме:
Заміна вікон
Проведено часткову заміну віконних блоків в 12 дошкільних навчальних
закладах (ДНЗ№№49, 263, 588, 523, 603, 605, 685, 190, 636, 614, 598, 578) на
суму 1901,3 тис.грн. та в 7 загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ№№8, 29,
14, 194, 256, 211(П), 210, 285) на суму 2429,2 тис.грн. У 2014 році – 2120,0
тис.грн., у 2013 році – 3447,8 тис. грн.
Капітальний ремонт покрівлі
Виконано частковий ремонт покрівель в 7 дошкільних закладах (ДНЗ№№52,
598, 517, 49, 602, 611, 613,) на суму 731,7 тис.грн. та в 4 загальноосвітніх навчальних
закладах (НВК №240 «Соціум», СЗШ№№233, 256, ШДС «Турбота») на суму 858,9
тис.грн. У 2014 році – 1272,4 тис.грн., у 2013 році - 3102,5 тис.грн.
Капітальний ремонт приміщень
Виконано ремонт 4 харчоблоків (ДНЗ№№280, 636, 190, 578), пральні
(ДНЗ№598), групових приміщень в 2 закладах (ДНЗ№№665, 523), санвузла
(ДНЗ№517), приміщень електрощитових (ДНЗ№49, 635) загальною кошторисною
вартістю 1755,9 тис.грн., актової зали ЗНЗ№239, 231, приміщень ЗНЗ№№29, 168,
ШДС «Ластівка», санвузлів ЗНЗ№№8, 14, 16, 168 на суму 3169,4 тис.грн. У 2014
році - 612,9 тис.грн., 2013 році - 336,0 тис.грн.
Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж
Виконано капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж в 7
дошкільних навчальних закладах (ДНЗ№№523, 589, 603, 605, 609, 668, 49) на
суму 1150,0 тис.грн. та в 6 загальноосвітніх навчальних закладах
(ЗНЗ№№211(П), 210, 168, 244, 29, інтернат№25) на суму 1070,8 тис.грн.
Капітальний ремонт стадіонів, огорож, фасадів
Виконано капітальний ремонт стадіонів (ЗНЗ№№216, 256), огорожі
(ЗНЗ№194, 256, 216) на суму 1150,0 тис.грн. та в 3 дошкільних навчальних
закладах (ДНЗ№№588, 589, 613) на суму 150,0 тис.грн. Ремонт фасадів з
утепленням в 2 загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ№170, 298) та в
дошкільному навчальному закладі (ДНЗ№436) на суму 845,0 тис.грн.
В рамках гуманітарної допомоги урядом США згідно міжнародної угоди у
сфері військової співпраці ТОВ «АСЕ» виконано капітальний ремонт в ЗНЗ № 168,
вул. Озерна, 2-а, а саме: ремонт фасаду та заміна вікон; ремонт покрівлі; ремонт
санвузлів старшої школи;- ремонт актової зали; заміна покриття підлоги 2-х та 3-х
поверхів старшої школи;- проектування та будівництво ліфта.
Паралельно управлінням освіти виконано капітальний ремонт
(оздоблювальні роботи) 2-го та 3-го поверхів, ремонт аварійних 4-х санвузлів
молодшої школи, центрального входу з влаштування пандусів.
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Реконструкція
Згідно рішення Київської міської ради від 28.01.2015 №59/924 «Про
Програму соціально-економічного розвитку міста Києва на 2015 рік» передбачено
реконструкцію 10-ти закладів, кошторисною вартістю 5576,2 тис.грн.
На 01.01.2016 продовжуються роботи по спеціалізованій школі №211,
ДНЗ № 585. По ДНЗ №193, 260, 533 роботи призупинені через відсутність
фінансування. По ДНЗ №№234, 321, 436, гімназії-інтернату №299,
спеціалізованій школі № 16 розроблена проектно-кошторисна документація та
передана в Київдержекспертизу.
На виконання заходів з підготовки закладів освіти до опалювального
сезону передбачено та використано кошти в сумі 2991,3 тис.грн. Усі заклади
підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.
Охорона здоров’я
Надання медичної допомоги на поліклінічному етапі проводиться в 2-х
Центрах первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та в
Консультативно-діагностичному центрі.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №1, найпотужніший в
районі, обслуговує 229 556 тис., з них 186 749 дорослих та 42 807 дітей. До
складу центру входить 5 філій, в яких розташовано 28 амбулаторій загальної
практики/сімейної медицини (з них 3 окремо стоячих)
Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 обслуговує 90044 тис., з них
75 855 дорослих та 14 189 дітей. Центр складається з 3 філій, в яких розташовано 10
амбулаторій загальної практики/сімейної медицини (з них 4 окремо стоячих) та
підпорядковуються всі 3 відділення невідкладної медичної допомоги.
В лікувально - профілактичних закладах (КНП "Центр ПМСД №1", КНП
"Центр ПМСД №2", КНП "КДЦ") працює 512 лікарів та 615 медичних сестер
(фізичних осіб).
На 01.01.2016 на обліку перебуває 8379 осіб учасників бойових дій,
інвалідів війни, учасників війни, осіб прирівняних по пільгах.
За 2015 рік отримали медичну реабілітацію на рівні первинної медикосанітарної допомоги (денні стаціонари 878 - 10,5%, стаціонари вдома 405748,4%) та в стаціонарних закладах (шпиталь ІВВВ, інші стаціонарні заклади)
3333 (39,8 %) осіб учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників війни, осіб
прирівняних по пільгах.
Проведено профілактичні огляди та медичну реабілітацію (терапевти,
хірурги, невропатологи, офтальмологи, стоматологи) 8333 - 97,9% учасників
бойових дій, інвалідів війни, учасників війни, осіб прирівняних по пільгах.
Медична допомога чорнобильському контингенту здійснюється лікарями
дільничної мережі та вузькими спеціалістами. Під диспансерним наглядом
протягом 2015 року знаходилось 3944 особи, з них ліквідаторів аварії на ЧАЕС
– 3199 особи, евакуйовані 605 осіб, переселенці - 130. Диспансеризацію
проведено 98,9 % осіб. В стаціонарних закладах міста було проліковано 21,8%.
Санаторно-курортним лікуванням було забезпечено 3,1%. Для забезпечення
медикаментами на пільгових умовах чорнобильського контингенту за рік було
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виділено 547134,23 грн., виписано 3405 рецептів. Середня вартість одного
виписаного складає 118,39 грн.
Для забезпечення медикаментами пільгових верст населення протягом
2014 року було витрачено 6 446362, 55 грн. Виділена сума коштів в розрахунку
на одного пільговика на рік складала 160,68 грн.
В усіх медичних закладах Оболонського району, що підпорядковані
управлінню охорони здоров'я Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації, забезпечено безвідмовне та безкоштовне надання медичної допомоги
всім громадянам та сім'ям, які переселилися з тимчасово окупованих територій та
територій на яких проводиться антитерористична операція (територія Автономної
Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей).
На території Оболонського району розташовано 4 компактних місця для
перебування вимушених переселенців, з території Автономної Республіки
Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, а саме: санаторій
«КТТУ» (м. Київ, Пуща Водиця, вул. Юнкерова, 9/13), дитячий оздоровчий
табір «Спутник» (м. Київ, вул. Юнкерова, 9/14), готельний комплекс «Джерело»
(м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Курортна, 4) та Центр соціальної реабілітації
"Ковчег" (м. Київ, вул. Гамарника, 40).
Адміністрацією Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги №2» Оболонського району
(пр-т. Мінський, 8) на базі готелю «Джерело» організовано медичний пост, на
якому працюють дві медичні сестри. Всім необхідним устаткуванням та
інструментарієм персонал медичного посту забезпечено.
Для мешканців санаторіїв двічі було проведено виїзні медичні огляди
спеціалістами. Оглядами було охоплено всіх бажаючих пройти медичне
обстеження у лікарів загальної практики - сімейної медицини, лікарів
невропатологів, кардіологів, окулістів та педіатрів, здати аналіз крові на рівень
цукру та холестерин, зробити УЗД щитовидної залози та кардіограму серця і
одержати кваліфіковану консультацію.
На 01.11.2015 було зареєстровано 5115 звернень вимушено переселених осіб
з тимчасово окупованих територій за медичною допомогою до КНП Оболонського
району «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1», «Центр первинної
медико-санітарної допомоги №2», «Консультативно-діагностичний центр»
Оболонського району, із них 2382 звернення стосовно здоров’я дітей.
З 26.11.2014 по 30.12.2015 в центри первинної медико-санітарної
допомоги Оболонського району з територій, на яких проводиться
антитерористична операція та АРК Крим звернулось з метою проходження
профілактичного медичного огляду 2111 дітей. З них 858 дітей дошкільного
віку та 1253 дітей шкільного віку.
Вимушені переселенці, з території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя, Донецької та Луганської областей, які звертались до управління
охорони здоров’я щодо працевлаштування за медичним профілем - були
забезпечені робочими місцями.
4 особи працевлаштовані в КНП «Консультативно-діагностичний центр»
Оболонського району, 4 особи в КНП «Центр первинної медико-санітарної
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допомоги №2» Оболонського району та 3 особи в КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги №1» Оболонського району.
В закладах охорони здоров'я підпорядкованих управлінню охорони
здоров'я Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
організовано медичне забезпечення членів сімей бійців, загиблих та поранених
бійців 12 БТО «Київ» та тих, які приймали участь в антитерористичній операції.
Забезпечено першочергове безкоштовне лабораторне обстеження, УЗД,
рентгенологічне, функціональна діагностика та МРТ, консультації спеціалістів.
Демобілізованих осіб запрошують в лікувальні установи для проведення
медичного огляду і визначення тактики подальшого лікування та заходів
реабілітації. Проводиться лікування в умовах денних стаціонарів (соматичного та
хірургічного). В разі необхідності проводиться оформлення документів на МСЕК.
На 18.12.2015 документи 30 осіб направлені на МСЕК (29 осіб пройшли
МСЕК). Із них: 17 особам встановлено від 5% до 25 % втрати працездатності в
результаті поранення або травми; 1 особу після огляду направлено на додаткове
обстеження; 11 осіб отримали ІІІ групу інвалідності; медична реабілітація
проводиться згідно ІПР (індивідуальної програми реабілітації).
З метою забезпечення якісних медичних послуг:
в квітні – грудні було проведено капітальний ремонт приміщень Філії № 4
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико –
санітарної допомоги № 1» Оболонського району м. Києва по вул. Лайоша Гавро,
26 на суму 470,7 тис.грн.
на базі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико – санітарної допомоги № 2» Оболонського району м. Києва в вересні
2015 року відкрито пункт невідкладної медичної допомоги для обслуговування
дитячого населення району.
в листопаді з метою оптимізації надання медичної допомоги пацієнтам
ендокринологічного профілю, задля сприяння зменшення ускладнень та інвалідизації
хворих на цукровий діабет, тощо, на базі Комунального некомерційного підприємства
«Консультативно – діагностичний центр» Оболонського району м. Києва відкрито
«Школу соціальної адаптації хворих на цукровий діабет».
З метою розширення діагностичних можливостей та дотримання високого
рівня надання медичної допомоги в КНП «Консультативно-діагностичний
центр» Оболонського району було придбано біохімічний, гематологічний
аналізатори, обладнання для лабораторної та інших служб на 870,0 тис. грн.
Культура і мистецтво
Пріоритетним напрямком роботи управління у 2014 році було збереження
мережі закладів культури, яка налічує 6 початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів району: 4 музичні школи, дитяча художня школа № 3, дитяча
школа мистецтв №5, 11 бібліотек, об’єднаних у ЦБС, Централізовану бухгалтерію
управління, а також КП „Дитячий кінотеатр „Кадр”, якому за рахунок бюджету
надаються трансферти на підтримку та утримання.
На фінансування галузі "культура і мистецтво", відповідно до
кошторису по галузі „культура і мистецтво” на 2015 рік (із змінами), були
передбачені кошти у сумі - 29 484,6 тис грн., а також - КП „Дитячий кінотеатр
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„Кадр” 604,8 тис.грн.; касові видатки у 2015 році склали - 27 880,8 тис.грн,
(КП „Дитячий кінотеатр „Кадр” - 604,8 тис.грн.).
Близько 2000 дітей та підлітків щорічно отримують початкову
спеціалізовану мистецьку освіту у 6 навчальних закладах району. Робота
викладачів шкіл естетичного виховання Оболонського району була
спрямована не тільки на якісне виконання учбового плану, а й на підняття
рівня мистецької початкової освіти, про що засвідчують участь учнів у
міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, 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 фортепіанної музики
ім. О.Вериківської, „Веселкове розмаїття”, „Нові імена України”. Традиційно,
напередодні Міжнародного Дня захисту дітей, міська влада вітає
найталановитіших учнів шкіл естетичного виховання районів столиці, лауреатів
міжнародних та всеукраїнських конкурсів, які завдяки своєму таланту і
наполегливій праці досягли значних успіхів. Цьогоріч, 4 вихованців шкіл
естетичного виховання Оболонського району отримали творчі стипендії голови
Київської міської державної адміністрації з нагоди свята.
Робота 11 бібліотек Централізованої бібліотечної системи Оболонського
району у 2015 році році була спрямована на подальшу автоматизацію та
комп’ютеризацію бібліотечної діяльності.
Окрім традиційного обслуговування читачів, у бібліотеках району
проводились акції, круглі столи, семінари для підняття престижу не тільки
бібліотечної справи та пропаганди бібліотек району, а й поширення
інформації на більш високий державницький рівень.
Невід’ємною частиною роботи управління є проведення районних
культурно-мистецьких районних заходів, направлених на збереження
і відродження традицій українського народу, організацію змістовного
культурного дозвілля мешканців району та гостей столиці.
До відзначення 201- річниці від дня народження Т.Г.Шевченка було
проведено низку заходів у закладах культури району (конкурси, святкові
концерти, літературні вечори, виставки художніх робіт, книжкові виставки).
Знаковою подією у культурному житті шкіл естетичного виховання
району став концерт „Мистецькі обрії Оболоні”, який відбувся 22 лютого у
Колонному залі ім. М.В.Лисенка Національної філармонії України. З нагоди
70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі були проведені 2 районних
заходи, також відбувся захід до Дня медичного працівника в КП „Дитячий
кінотеатр „Кадр”. На високому мистецькому рівні були проведені районні
заходи до Дня Державного Прапора та 24-ї річниці незалежності України, на які
були передбачені кошти у сумі – 20,3 тис.грн. На підготовку та проведення
новорічно-різдвяних заходів в районі були виділені кошти у сумі 136,8 тис.грн.
Для поновлення інструментарію у школах естетичного виховання району
були придбані музичні інструменти на суму – 118,7 тис.грн.
З метою виконання капітальних ремонтів, передбачених Програмою
економічного та соціального розвитку міста Києва на 2015 рік, були проведені
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капітальні ремонти приміщень закладів культури: заміна фасадних вікон у
Центральній районній бібліотеці ім. Аркадія Гайдара для дітей (пр.
Г.Сталінграду, 51- Б) на суму 125,0 тис.грн.;
- заміна фасадних вікон та облаштування вхідної групи (ремонт козирка,
відмостки, ганку) бібліотеки ім.Саші Чекаліна для дітей (вул.Вишгородська, 38)
– на суму 195,0 тис.грн.
- капітальний ремонт (сантехнічні та загально будівельні роботи) у Дитячій
музичної школи №36 (вул. Героїв Дніпра, 14-Г) – виконані роботи на суму –
179,9 тис.грн. Виконання капітальних ремонтів у закладах культури склало –
99, 98% - 499, 9 тис.грн. від запланованого обсягу 500,0 тис.грн.
У 3-х бібліотеках: бібліотеці №102, 129 для дітей, публічній бібліотеці
ім. Самеда Вургуна були проведені пожежні сигналізації на загальну суму
87,0 тис.грн. Для ЦБС (117,0 тис.грн. та ЦБ (42,0 грн.) була придбана
комп’ютерна техніка на за загальну суму - 159,0 тис.грн
Також, управлінням у 2015 році проводилась робота щодо отримання
Свідоцтва на право постійного користування земельною ділянкою площею 1,
01 га по вул. Малиновського, 11-В ( Дитяча школа мистецтв № 5) - виконання
завершального етапу щодо отримання рішення Київської міської ради „Про
надання у постійне користування земельноїх ділянки по вул. Малиновського
,11-В, що перебуває у комунальній власності міста”. У районі давно назріла
нагальна потреба у будівництві концертної зали із сучасним звукосвітлотехнічним обладнанням, тому вкрай необхідна розробка та затвердження
проектно-кошторисної документації на будівництво концертної зали школи
мистецтв. Протягом року відпрацьовувались питання щодо відведення
земельної ділянки по ДМШ № 39 (вул. Червонофлотська, 18).
Управлінням здійснювався контроль за дотриманням вимог підприємствами,
установами та організаціями стосовно санітарно-технічного стану анотаційних
дошок, скульптур, пам’ятних знаків, пам’яток культурної спадщини та
прилеглої до них території.
Протягом звітного періоду в Оболонському районі м.Києва підготовлено
та проведено низку туристично-спортивних та краєзнавчих заходів, а саме:
- районний конкурс «Кращий екскурсовод музею при навчальному закладі»,
учасниками конкурсу стали 19 екскурсоводів, що представляли музеї
загальноосвітніх навчальних закладів Оболонського району;
- конкурс «Країнознавець: Прибалтійські Республіки», базі СШ № 20
учасниками конкурсу стали 15 команд з 14 загальноосвітніх навчальних
закладів району; – районний конкурс «Києвознавець» на знання історикокультурної спадщини м.Києва на базі ЗНЗ № 231;
- районний місячник зі спортивного орієнтування. Протягом лютого учні ЗНЗ
№ № 8, 9, 18, 104, 157, 170, 194, 214, 231, 232, 239, 245, 252, 256, 285 та 298
знайомились з витоками спортивного орієнтування в Україні та світі й
прослухали теоретичні заняття з тем: «Історія спортивного орієнтування.
Спортивна карта. Контрольні пункти. Компас», «Організація змагань. Правила
змагань. Легенди КП» та «Види орієнтування. Тактика орієнтування».
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17.09.2015 у Пущі-Водиці був проведений щорічний районний
туристичний учнівський зліт з нагоди святкування Всесвітнього дня туризму та
Дня туризму в Україні.
В Оболонському районі проводилась робота щодо створення електронних
віртуальних мандрівок про Оболонський район, а саме : «Мій чудовий рідний
край» - рубрики «Храми Оболоні», «Історія однієї вулиці» тощо.
Фізична культура і спорт
В Оболонському районі міста Києва на 01.01.2016 мережа об’єктів
фізичної культури і спорту складає 478 спортивних споруд, у тому числі: 3
стадіони, 9 футбольних полів, 64 спортивних зали, 125 спеціально обладнаних
приміщень для занять фізичною культурою і спортом, 31 стрілецький тири, 3
25-метрові криті басейни, а також 219 спортивних майданчиків за місцем
проживання населення та загальноосвітніх навчальних закладів.
В районі діють 9 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Протягом 2015 року присвоєно 219 вихованцям дитячо-юнацьких
спортивних шкіл ІІ та ІІІ розряди по видам спорту: дзюдо (СДЮСШОР «Юний
Спартаківець), футболу СДЮСШОР футболу «Зміна», спортивному
орієнтуванню КДЮСШ «Пуща-Водиця», веслового слалому КДЮСШ «Маяк»,
вітрильного спорту СДЮШОР з вітрильного спорту, художньої гімнастики та
греко-римської боротьби ДЮСШ № 13, художньої гімнастики та бейсболу
КДЮСШ № 22 «Олімп», тенісу КДЮСШ «Пуща-Водиця».
В районі діє Центр військово-патріотичного і фізичного виховання дітей
та молоді «Єдність» та 4 підліткові клуби спортивно-оздоровчого спрямування.
Фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу в районі проводять 578
штатних працівників (тренери, викладачі, інструктори-методисти та інші
працівники сфери фізичної культури і спорту), кількість яких у порівнянні з
2014 роком збільшилась на 47 штатних одиниць.
Загальна кількість осіб, що займається у фізкультурно-оздоровчих
закладах, складає 76578 осіб, у тому числі 13891 дітей від 6 до 18 років, з них
361 дітей з обмеженими фізичними можливостями.
Кількість осіб, що займаються всіма видами спорту складає 6176 осіб, у
тому числі відвідують спортивні секції по видах спорту у дитячо-юнацьких
спортивних школах всіх рівнів 3624 дітей віком від 6 до 18 років.
Всього у районі існує і розвивається 54 види спорту.
02.02.2015 підготовано статистичний звіт за формою 2-ФК з фізичної
культури і спорту за 2014 рік в Оболонському районі м. Києва, та надано
Департаменту освіти, науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
На 01.01.2016 було проведено згідно з Календарним планом 13
спортивно-масових заходів спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих
заходів в Оболонському районі міста Києва:
- 21 лютого на спортивній базі КДЮСШ «Пуща – Водиця» вул. Гамарника, 54
та спортивно-оздоровчому комплексі СЗШ № 104 вул. Лісова, 28 турнір з
футболу «Золотий кубок Оболоні» серед команд адміністративних і
правооохоронних органів Оболонського району міста Києва;
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- 22.02. у ТРЦ «Караван» вул.Лугова, 12 Чемпіонат міста Києва в
Оболонському районі з сімейного спорту «»Спортивна сім’я – здорова нація»;
- січень - березень щосуботи Зимова першість з міні-футболу серед дитячомолодіжних команд за місцем проживання «Ліга дворового футболу 2014 – 2015»;
- березень – травень щосуботи Весняна першість турніру з футболу серед
дитячо-юнацьких та молодіжних команд за місцем проживання «ліга дворового
футболу – 2015»;
- 14 травня на стадіоні по вул. Богатирській, 2-Б «Спортивні ігри юних олімпійців»;
- 24 – 28 червня на стадіоні по вул. Богатирській, 2-Б Відкритий чемпіонат з
футболу Оболонського району міста Києва «Кубок пам’яті Георгія Наврозіді»
серед дитячо-юнацьких команд;
- 12.09. на набережній затоки «Оболонь» спортивні змагання до Дня фізичної
культури і спорту України;
- 12–26.09. щосуботи турнір з футболу серед дворових команд Оболонського
району м. Києва «Футбол у кожен двір»;
- 23 – 25.09. спортивно-військову гру «Патріот»;
- 03–31.10. на стадіоні по вул. Богатирській, 2-Б Осіння першість турніру з
футболу серед дитячо-юнацьких та молодіжних команд за місцем проживання
«Ліга дворового футболу – 2015».
- 26.10. на стадіоні по вул. Богатирській, 2-Б відбулось закриття Відкритого чемпіонату
з футболу Оболонського району міста Києва «Золота осінь Оболоні 2015».
- 22.11. у спортивному залі Національного університету фізичного виховання і
спорту України (вул. Фізкультурна, 1) змагання з боротьби арашідо серед
юнаків та дівчат «Буря на татамі»;
- 19.12. о 11.00 в актовій залі Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації відбулось урочисте нагородження переможців та призерів
Першості міста Києва з футболу сезону 2015 вихованців СДЮСШОР «Зміна».
- 25.04. – 23.05. підготовано та забезпечено участь команди Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації у змаганнях з волейболу,
настільного тенісу, шахів, шашок, футболу Київської міської спартакіади серед
державних службовців. Команда Оболонської РДА стала переможцем
Спартакіади у загальнокомандному заліку.
24 – 26.08. проведено ХІV Всеукраїнський шаховий фестиваль «Оболонь – 2015».
Інформацію про проведення заходів було розміщено на сайті Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації.
У червні 2015 року спільно зі структурними підрозділами Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації – управлінням житлового
господарства і управлінням освіти було проведено методично-аналітичну
роботу з визначення спортивних майданчиків, що підлягають реконструкції та
облаштуванню за місцевою підпрограмою «Спортивний майданчик» проекту
Міської комплексної цільової програми «Київ спортивний» на 2016 – 2019
роки». Визначено 45 спортивних майданчиків, з них 30 на прибудинковій
території за місцем проживання громадян і 15 на території загальноосвітніх
навчальних закладів Оболонського міста Києва для виконання робіт з
реконструкції та облаштування за кошти вищезазначеної міської програми.
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Пропозиції надано Департаменту освіти, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
23.06. була проведена нарада в Оболонській районній державній
адміністрації (вул. Маршала Тимошенка, 16, каб. 300) з питань оздоровлення
та відпочинку громадян та дітей на території Пуща-Водиці в Оболонському
районі міста Києва.
24.06. в Конференц-залі Академії наук України, вул. Володимирська, 55
взято участь у конференції на тему «Київ столиця європейських стандартів
рівності та справедливості».
18.12. в управлінні сім’ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) за адресою: вул. Хрещатик, 12, взято участь у нараді з
питань підведення підсумків Київської міської спартакіади серед державних
службовців за 2015 рік та формування звітності за формою 2-ФК по галузі
«Фізична культура і спорт» за 2015 рік.
Охорона навколишнього природного середовища
Оцінюючи стан навколишнього природного середовища в Оболонському
районі на основі спостережень якості атмосферного повітря, стану поверхневих
водоймищ та земель, можна констатувати, що погіршення екологічної ситуації
не спостерігається.
В Оболонському районі зберігається позитивна тенденція стабілізації
загальних викидів від стаціонарних джерел забруднення та поліпшення якості
атмосферного повітря. Порівняно з 2014 роком, очікується зменшення викидів
від стаціонарних джерел на 11 тонн.
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 Петрівки, Оболонського просп., вул. Скляренка. Контролюється 8
інгредієнтів забруднюючих 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
атмосферного повітря є автотранспорт, найбільш забрудненими є території
поблизу магістралей з інтенсивним рухом автотранспорту – проспект
Оболонський, вулиця Скляренка та пр. Московський.
На виконання вимог природоохоронного законодавства, підприємствами
Оболонського району на 2015 рік заплановано ряд заходів на загальну суму біля 2
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 2015 року підприємствами району виконувалися роботи з
виконання заходів, а саме: ЗАТ «Чинбар» - на модернізацію сушки агрегату
«Ролмак» затрачено 72 тис.грн.; проведено режимно-налагоджувальні роботи

47

парового котла на загальну суму 31,2 тис.грн., а також здійснено теплоізоляцію
ємкостей з гарячою водою у котельні на загальну суму 104 тис.грн.; ПАТ
«Оболонь» – здійснювався контроль за джерелами викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря, на що було витрачено 46,0 тис.грн.; проведено
розробку нормативних розрахунків та документів щодо отримання дозволів на
викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря на загальну суму 17,6 тис.
грн.; ТОВ „ Бетон Комплекс” – здійснено заміну картриджів очистки повітря на
силосних відсіках на загальну суму 82,0 тис.грн.; ДП «Київхліб «Хлібокомбінат
№10» – здійснено режимно-налагоджувальні роботи хлібопекарських печей з
видачею режимних карт на загальну суму 102,0 тис.грн.; здійснювався контроль
за викидами забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в атмосферне
повітря, на що було витрачено 52,0 тис.грн.; ПАТ «Київська поліграфічна
фабрика «Зоря» – здійснено розробку документів для отримання дозволу на
викиди в атмосферне повітря на загальну суму 31,0 тис.грн.; ДП
«Поліграфічний комбінат «Зоря» – здійснено розробку документів для
отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря на загальну суму 32,5,0 тис.
грн.; ДП «Київська офсетна фабрика» – розроблено документи для отримання
дозволу на викиди в атмосферне повітря на загальну суму 32,0 тис.грн.; ПАТ
«Лінде Газ Україна» – на захід щодо здійснення контролю за викидами
відпрацьованих газів автотранспорту витрачено 78,8 тис.грн.; КП
«Автодорсервіс» – на модернізацію фільтру мокрої очистки відпрацьованих
газів витрачено 15,0; Завод «Поліськсільбуд» – проведено заміну фільтруючих
картриджів на складі цементу на загальну суму 16,0 тис.грн.
З метою охорони водних ресурсів району та зменшення в місту
забруднюючих речовин у р. Дніпро підприємствами району виконано наступні
заходи: ТОВ «Бетон Комплекс» – здійснено прочищення каналізаційної
системи на загальну суму 121,0 тис.грн.; ДП «Хлібокомбінат №10» –
здійснювалися заміри та результати досліджень якості виробничих стічних вод
на загальну суму 36,2,0 тис.грн.; проводилось геологічне вивчення та досліднопромислова розробка питних підземних вод, моніторинг та науковий супровід
на загальну суму 50,0 тис.грн., проведено чистку каналізаційних мереж, на що
витрачено 50,0 тис.грн., а також отримано дозвіл на скиди до міської
каналізації, на що було витрачено 18,0 тис.грн.; на захід з проведення наукового
супроводу відповідно до дозволу користування надрами витрачено 38,0 тис.
грн.; на захід з розробки плану відбору та витрат питних підземних вод на
ділянці надр та його затвердження витрачено 18,0 тис.грн., а також отримано
дозвіл на спеціальне водокористування, на що витрачено 100,0 тис.грн.; ВАТ
Завод «Київпродмаш» – проведено очищення каналізаційних мереж на загальну
суму 57,0 тис.грн., а також здійснювався лабораторний контроль стічних вод,
на що було витрачено 5,040 тис.грн.; ПАТ «Лінде Газ Україна» – на проведення
очистки каналізаційних мереж витрачено 25,0 тис.грн.; ПАТ «Макаронна
фабрика» – здійснювався контроль за якістю стічних вод, на що було витрачено
9,5 тис.грн., а також було проведено прочистку каналізаційних мереж на
загальну суму 21,05 тис.грн.; ТОВ «Полімер 1» – проведено гідродинамічне
очищення каналізаційних мереж, на що було витрачено 52,0 тис.грн.; ПАТ
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«Завод пластмас» – на прочищення каналізаційної системи затрачено 28,08 тис.
грн.; ПАТ «Завод ЗБВ №1» - проведено гідродинамічне очищення
каналізаційних мереж на загальну суму 25,0 тис.грн.; ПАТ «Тодак» – проведено
очистку каналізаційних мереж на загальну суму 18,0 тис.грн.; ТОВ «Київське
управління комплектації» – на проведення реконструкції дощової
каналізаційної мережі витрачено 6,03 тис.грн. та здійснено чистку
каналізаційних комунікацій на загальну суму 12,5 тис.грн.; КДВП «Контакт
«УТОГ» – здійснено прочистку каналізаційної мережі на загальну суму 21,7
тис.грн.; ПАТ «Тутковський» – проведено гідродинамічне очищення
каналізаційних мереж на загальну суму 25,0 тис.грн., ТОВ "Перший трубний
завод" – передача відходів на переробку чи захоронення – 4,085 тис.грн.,
ремонт та перевірка автотранспорту – 35 тис.грн., санітарне очищення території
– 24,0 тис.грн., ТОВ СК "Джонсон" - здійснювався контроль за викидами
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в атмосферне повітря, на що
було витрачено – 20 тис.гр., заміна фільтрів – 12 тис.грн., ВАТ "ДОК - 7" здійснювався контроль за викидами забруднюючих речовин від стаціонарних
джерел в атмосферне повітря, на що було витрачено – 4,18 тис.грн., ремонт
автомобілів (заміна газового обладнання) – 46, 66 тис.грн.
Використання водних об’єктів району досить різноманітне - для
рекреацій, риборозведення, декоративне, ін., крім того, води річки Дніпро
використовуються для водопостачання на питні, господарські та промислові
потреби. На території Оболонського району зонами відпочинку є: затоки
р. Дніпро «Собаче гирло» та «Верблюд»; озера «Вербне» «Центральне» та
«Редьчине», озера Пущі-Водиці.
Для запобігання забруднення водних об’єктів району, збільшення зон
відпочинку для населення району та міста, а також попередження забруднення
нафтопродуктами, завислими речовинами, іншими забруднювачами басейну
р. Дніпро надавалися пропозиції щодо заходів для включення їх до Переліку
природоохоронних 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
Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII управлінням праці в 2015 році
проведена робота по прийому громадян, які переміщуються з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
На виконання Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік
особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району
проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 01.10.2014 №509, управлінням праці та соціального
захисту населення проводиться робота щодо взяття на облік цих осіб та видачі
їм відповідної довідки. Наразі обліковано 11190 осіб. В 2014 році було
обліковано 6642 особи, а в 2015 році 4548 осіб. Продовжено термін дії довідки
на наступні шість місяців в 2015 році 8803 особам.
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Крім цього, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014
№505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються
з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі
на оплату житлово-комунальних послуг» в Оболонському районі міста Києва
грошову допомогу отримують 7535 сімей. В 2014 році звернулося первинно
4517 сімей, в 2015 році звернулося первинно 3018 сімей. Продовжено виплату
допомоги на наступний шестимісячний строк 5143 сім’ям.
На 01.01.2016 оформлено щомісячну адресну матеріальну допомогу для
покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам-учасникам
антитерористичної операції, членам їх сімей загиблих (померлих) киян під час
проведення антитерористичної операції – 635 особам.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
постійно здійснюється сприяння щодо вирішення конфліктів та спорів з питань
праці та соціально-трудових відносин.
Здійснено вивчення стану дотримання законодавства про працю на 119
підприємствах району. Інформація про встановлені факти порушення
законодавства про працю на підприємствах, загалом 162 випадки,
направляється до правоохоронних та контролюючих органів для застосування
заходів впливу та притягнення керівників підприємств до відповідальності.
Здійснюється повідомної реєстрації колективних договорів, надаються
рекомендації та методична допомога щодо їх змісту. З початку 2015 року в
районі було укладено та зареєстровано 55 колективних договорів, змін та
доповнень – 31, надано рекомендацій - 460.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 N 863 для
здійснення своїх повноважень з питань, пов'язаних із своєчасною виплатою
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат, розпорядженням Оболонської в місті Києві державної
адміністрації від 10.02.2011 № 64 утворена відповідна Тимчасова комісія. У
2015 році проведено 15 засідань зазначеної Тимчасової комісії на яких
заслухано 278 керівників підприємств та забезпечено виплату заборгованості по
заробітній платі у розмірі 9 433,8 тис. грн.
Протягом 2015 року районним центром зайнятості на підприємствах
району працевлаштовані на робочі місця, створені за рахунок надання
роботодавцям компенсації єдиного внеску, 44 безробітних, залучено до участі у
громадських та інших видах тимчасових робіт 465 осіб.
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 2015 рік звернулося 9538 осіб.
Загалом державну соціальну допомогу та компенсації протягом 2015 року
отримали 16616 осіб, в т.ч.:
- закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» - 13106 осіб;

50

- закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям» - 351 особа;
- закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам» - 2032 особи;
- закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію та інвалідам» - 345 осіб;
- постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №189 «Про
затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги
дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості
утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» - 173 особи;
- постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 „Про
затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги” – 340 осіб;
- постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 №1192 «Про надання
щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним» - 195 осіб;
- постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 832 «Про підвищення
розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» - 69 осіб;
- постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №81,«Про затвердження
Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ям за принципом «гроші
ходять за дитиною» - 4 прийомних сімей та 1 будинок сімейного типу.
За 2015 рік виплачено державну соціальну допомогу на загальну суму
161972,06 тис. грн.
У 2014 році за єдиною заявою для призначення державних допомог та
компенсацій звернулося 10748 осіб, отримали державну соціальну допомогу та
компенсації 15193 особи на загальну суму 114572,21 тис.грн.
В подальшому управлінням праці та соціального захисту населення буде
продовжуватись робота за єдиною технологією, яка забезпечує максимальну
зручність для відвідувачів управління, скорочує час, необхідний
для
оформлення громадянами заяв про призначення усіх видів соціальної
підтримки та опрацювання наданих документів при прийнятті рішення.
Заборгованості з виплат державних соціальних допомог та компенсацій немає.
Протягом 2015 року отримали допомогу на поховання померлої особи,
яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не
перебувала на службі в центрі зайнятості як безробітна - 176 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 волевиявлення померлого або особі, яка
зобов’язалася поховати померлого», рішення Київської міської ради від
17.02.2011 № 19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота.
Назустріч киянам» на 2011-2015 роки», від 21.02.2013 №23/9080 «Про внесення
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змін до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 №19/5406 «Про
затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 20112015 роки» на загальну суму 352 тис. грн.
В 2014 році отримали допомогу на поховання 205 осіб на загальну суму
410 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 системою, 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 2015 році 23657 сімей звернулись за субсидіями,
призначено 23657сім`ям субсидій. Аналізуючи попередні роки спостерігаємо
збільшення кількості звернень громадян за призначенням субсидій, яке
пов’язане з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги. В 2014 році
призначено субсидій 12125 сім`ям.
Управлінням праці протягом 2014-2015 років було реалізовано санаторнокурортних путівок:
2014 рік
2015 рік
інвалідам від загального захворювання
180
180
інвалідам спинальникам
2
6
супроводжуючим особам
55
35
інвалідам війни
86
79
учасникам бойових дій
72
92
учасникам війни
33
32
особам, на яких поширюється чинність Закону України
14
31
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» та особам на яких поширюється чинність Закону
України «Про жертви нацистських переслідувань»
ветеранам праці
6
30
сума за рік
448
485
Виплачено компенсацій в 2015 році: на бензин –210 інвалідам на суму
22311,84 грн.; на транспортні витрати – 44 інвалідам на суму 6120,84 грн.; за
невикористані путівки на санаторно-курортне лікування інвалідам війни - 37 на суму
13050,00 грн.; за невикористані путівки на санаторно-курортне лікування інвалідам
від загального захворювання та інвалідам з дитинства - 16 на суму 4230,00 грн.
За висновками медичних установ в 2015 році видано (штук): 103 палиць,
132 милиць, 4 годинника та 1 диктофон; 3 ходунки та 14 крісел колісних.
Видано 3970 направлень для забезпечення протезно-ортопедичними виробами,
39 направлень на Центральну транспортну МСЕК для визначення медичних
показань для отримання автомобілів чи колясок з електроприводом.
Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної
в місті Києві державної адміністрації в межах своїх повноважень відповідно до
Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” здійснює облік осіб, які постраждали
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внаслідок Чорнобильської катастрофи у Державному реєстрі, та організацію
оздоровлення постраждалих осіб та потерпілих дітей.
Аналізуючи дані шодо кількость осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, спостерігаємо щорічне зменшення їх чисельності.
Так, відповідно до Регіонального реєстру всіх категорій постраждалого
населення Оболонського району, на 01.01.2016 на обліку перебуває 8983
постраждалих осіб, які мають право на пільги, у 2014 року перебувало - 9146
осіб. 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 2014 році
– 5761 осіб, у 2015 році -5629 осіб. З цієї ж причини чисельність осіб, які мають
право на пільги та компенсації, дружини/чоловіки померлого громадянина,
смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, збільшується: у 2014
році - 562 особи, у 2015 році - 591 особа.
Кількість дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи у порівнянні з
попередніми роками зменшується, так їх чисельність у 2014 – 967 осіб, а у 2015 – 914 осіб.
У зв’язку із прийняттям Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII «Про
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих
актів України» внесено зміни до Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи. Безоплатними санаторно-курортними путівками забезпечуються
постраждалі особи віднесені до категорії 1 (інваліди щодо яких встановлено
причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильської катастрофи) та потерпілі діти,
яким встановлено інвалідність пов’язану з Чорнобильською катастрофою.
Для забезпечення санаторно-курортними путівками у 2015 році на обліку
перебувало 321 постраждалих осіб 1 категорії та 6 осіб дітей інвалідів, з них
оздоровлено за 252 особи, у тому числі 2 дитини, що становить 77% від потреби.
У попередні роки безоплатними санаторно-курортними путівками
забезпечувались громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи першої і другої категорії та всі потерпілі діти.
Протягом 2015 року за призначенням компенсацій та допомог певних
видів відповідно до закону України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» звернулося 745 осіб, на
обліку перебувало 5425 одержувачів компенсаційних виплат відповідно до
вищевказаного закону з них: перша категорія – 1627 осіб; друга категорія –
3107 осіб; третя категорія – 106 осіб; діти – 585 осіб.
За 2015 рік нараховано компенсацій та допомог на суму 2084,00 тис.грн.
В 2014 році за призначенням компенсацій та допомог певних видів
звернулося 1294 особи, на обліку перебувало 5755 одержувачів компенсаційних
виплат яким протягом року нараховано компенсацій та допомог на суму
2951,00 тис.грн.
Питання опіки та піклування продовжує бути актуальним. Кількість
психічно хворих осіб, які потребують опіки та піклування, постійно зростає.
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Так, до органу опіки та піклування у 2015 з питаннями, що стосуються захисту
інтересів психічно хворих осіб, на особистому прийомі звернулося 215
громадян, у 2014 році - 186, яким було надано професійну юридичну
консультацію та необхідні рекомендації. Представники сектору з питань
опікунства, за своїми функціональними обов’язками, майже щодня беруть
участь у судових засіданнях районних, Апеляційному, Вищому суді, судах
Київської області у справах, пов’язаних з питанням захисту майнових,
житлових та соціальних інтересів недієздатних (обмежено дієздатних) осіб. Так,
у 2014 році – 170, а у 2015 році відбулося 198 судових засідань за нашої участі.
За 2015 рік загальна кількість осіб, опіка над якими оформлювалася в
Оболонському районі становить 418 осіб, з яких 140 – перебувають на повному
державному утриманні у психоневрологічних інтернатах, 278 – проживають
вдома під доглядом опікунів.
На засіданнях опікунської ради у 2014 році було розглянуто 93 питання, а у
2015 – 108. Найпоширеніше питання – це призначення опікуна (піклувальника), але
не останнім питанням є захист майнових інтересів недієздатних (обмежено
дієздатних) осіб, або осіб, що страждають на психічне захворювання, але
недієздатними не визнавались. Протягом 2015 року оформлено 10 недієздатних
осіб до психоневрологічних інтернатів за путівками Департаменту соціальної
політики, 2 особи повернулися з психоневрологічних інтернатів додому.
Після впровадження пілотного проекту «Картка Киянина» Київською
міською радою прийнято рішення від 17.04.2013 №104/9161 „Про
запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової
картки „Картка киянина”, яке 22.05.2013 набрало чинності після оприлюднення
у газеті Київської міської ради „Хрещатик”.
На виконання пункту 2 зазначеного рішення, органами соціального
захисту з 27.05.2013 розпочата робота по збору реєстраційних даних окремих
категорій громадян, які мають право на додаткові пільги та доплати відповідно
до рішень Київської міської ради для створення Єдиного соціального реєстра
міста Києва (ЄСР).
Єдиний соціальний реєстр міста Києва – це міський інформаційний
ресурс у вигляді сукупності баз даних, що містять персональну інформацію про
громадян, які мають право на отримання пільг і доплат відповідно до рішень
Київської міської ради.
Протягом 2014 року до ЄСР було введено - 18 181 пільговика. ПАТ КБ
«Хрещатик» надав виготовлених - 19 988 карток до управління, для подальшої
передачі пільговикам. З них видано - 21 192 картки.
В 2015 році продовжувався збір реєстраційних даних окремих категорій
громадян, які мають право на додаткові пільги відповідно до рішень Київської
міської ради та видачу їм «Картки Киянина».
Протягом 2015 року до ЄСР було введено - 15 223 пільговика. ПАТ КБ
«Хрещатик» надав виготовлених - 17 467 карток до управління, для подальшої
передачі пільговикам. З них видано – 20 929 карток.
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В управлінні організовано роботу таким чином, щоб уникнути черг та не
викликати соціальної напруги. Постійно проводиться інформаційнороз’яснювальна робота щодо порядку оформлення «Картки Киянина»:
Територіальний центр функціонує на основі положення про
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Оболонського району міста Києва державної адміністрації від 30.09.2011 №505,
зареєстрованого Оболонським районним управлінням юстиції у місті Києві від
05.10.2011 № 12/93.
На надомному обслуговуванні перебуває 1312 громадян (в 2014 році 1313 осіб).
Соціальними робітниками було надано 57513 соціально-побутових послуг
одиноким непрацездатним громадянам (в 2014 році надано 581676 послуг).
При терцентрі працює відділення соціально-побутової адаптації, в якому
обслуговується 825 осіб (в 2014 – 854 особи).
З 01.09.2014 впроваджена соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку».
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 щоденно безкоштовно відвідують семеро дітей з
церебральним паралічем. У відділенні проводять медичну реабілітацію
(ранкова гімнастика, процедури, масаж, заняття ЛФК) та педагогічно-виховну
роботу (ліплення, математика, мовне спілкування, малювання, віконечко в
природу, конструювання, аплікація), психологічну роботу, логопедичну роботу.
Відповідно до повноважень управління праці та соціального захисту
населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації діють
такі міські цільові програми: «Турбота. Назустріч киянам» та «Соціальне
партнерство» на 2011-2015 роки.
У 2015 році по міській цільовій програмі «Турбота. Назустріч киянам»
було забезпечено:
- безкоштовним харчуванням малозабезпечених одиноких громадян та інших
верств населення – 300,1 тис.грн. 487 особам (в 2014 році було використано
158,5 тис. грн. 246 особам);
- продуктові набори малозабезпеченим одиноким громадянам та іншим
верствам населення – 232,3 тис грн. 1300 особам (в 2014 році було використано
0,00 тис. грн.);
- надання одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям
малозабезпечених верств населення, які опинилися в складних життєвих
обставинах – 632,5 тис. грн. 1536 одержувачів (в 2014 році було використано
72,9 тис.грн. 263 одержувачів);
- відзначення річниці аварії на ЧАЕС – 2,0 тис.грн. (в 2014 році – 0,7 тис.грн.);
- комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського
району - громадські роботи – 11,4 тис.грн. 331 особа (в 2014 році – 2,7 тис.грн.).
У 2015 році по міській цільовій програмі «Соціальне партнерство» було
забезпечено:
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- фінансова підтримка Товариства Червоного Хреста – 95,0 тис.грн. (в 2014 році
було використано 80,0 тис.грн.);
- фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів - 864,0 тис.грн. 2
організаціям (в 2014 році 59,2 тис.грн. 2 організації);
- фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів – 270,3 тис.грн. 2
організаціям (в 2014 році було використано 81,1 тис.грн. 3 організації);
- підписка газети «Вечірній Київ» - 706,3 тис.грн. (погашення кредиторської
заборгованості за 2013 рік), (в 2014 році було використано – 340,8 тис.грн.);
- На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та
визначних дат по відзначенню: День відзначення річниці аварії на ЧАЕС; Дня
Перемоги; Дня 72-ї річниці визволення міста Києва від фашистських
загарбників.
Було використано 12,0 тис.грн. на покладання квітів до пам’ятників,
транспортне забезпечення та звукопідсилюючу машину (в 2014 році було
використано – 11,3 тис.грн. 5 свят).
Стан пенсійного забезпечення
Збір до Пенсійного фонду за 2015 рік становить 10,2 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 Пенсійного фонду України підприємств Оболонського
району станом на 01.01.2016 становить 13950,3 тис.грн. В 2014 році
заборгованість становила 10977,4 тис.грн.
На 01.01.2016 загальна чисельність одержувачів пенсій в управлінні
становить 84043 особи. На 01.01.2016 за оперативними даними пенсійні
виплати склали 2101,2 млн.грн. Середньомісячний розмір пенсії по
Оболонському району на 01.01.2016 – 2144,37 грн. В 2014 році – 1989,73 грн.
Поетапне підвищення пенсійних виплат сприяло покращенню пенсійного
забезпечення отримувачів пенсійних виплат району.
Зайнятість населення і ринок праці
Обсяги реєстрації незайнятих громадян в службі зайнятості протягом
2015 року в порівнянні з 2014 роком збільшились на 23 %. Пропозиція робочої
сили у 2015 році становить 7747 осіб проти 6313 осіб у 2014 році. Із загальної
чисельності тих, хто перебував на обліку у 2015 році, мали статус безробітного
- 5555 осіб або 72 % до їх загальної чисельності. В порівнянні з 2014 роком
чисельність безробітних збільшилась на 21%.
На 01.01.2016 продовжують перебувати на обліку 1926 безробітних проти
1828 на 01.01.2015 (збільшення на 5%).
Районна служба зайнятості, як завжди, акцентувала свою увагу на
сприяння активній зайнятості громадян. Так, протягом 2015 року
працевлаштовані 1696 осіб. Слід зазначити, що протягом 2015 року за
сприянням служби зайнятості в порівнянні з 2014 роком працевлаштовано
безробітних громадян на 16% більше (1334 проти 1150).
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Зайнятості громадян сприяє надання одноразової допомоги по
безробіттю для започаткування власної справи. Протягом 2015 року виявили
бажання скористались цим правом 140 осіб з числа безробітних, які перебували
на обліку. Це на 10 % менше ніж за 2014 рік.
Підвищенню конкурентоспроможності незайнятих громадян на ринку
праці сприяє навчання, підвищення кваліфікації. Так, у 2015 році направлено на
навчання 721 особа ( в порівнянні з 2014 роком менше на 4,6 %).
Окрім того, пройшли стажування на виробництві 53 безробітних, з них
працевлаштовані – 44 особи.
Тимчасову зайнятість забезпечує участь безробітних у громадських та
роботах тимчасового характеру. Протягом 2015 року зазначеними роботами
охоплено 465 осіб. Обсяги охоплених громадськими та тимчасовими роботами
залишились на рівні 2014 року.
Працівниками служби зайнятості протягом 2015 року продовжено роботу
з новаційних напрямків соціальних послуг. А саме, отримання безробітними
ваучера на навчання та відшкодування роботодавцям єдиного соціального
внеску на створення робочих місць.
Так, у 2015 році отримали ваучер на навчання 32 особи, що в 1,4 рази
більше ніж у 2014 році.
Відбулось відшкодування єдиного соціального внеску на створення нових
робочих місць для працевлаштування 44 осіб.
На постійному контролі залишається робота з соціально уразливими
верствами населення. Це, насамперед, особи квотних категорій та інваліди.
В Обололнському РЦЗ перебувало 190 інвалідів. Працевлаштовані – 33
особи, проходили навчання – 19 осіб, брали участь у тимчасових роботах – 6 осіб.
Також, на обліку перебувало 1202 особи квотних категорій. З них
працевлаштовані – 275 осіб, направлені на навчання та підвищення кваліфікації – 122
особи, брали участь у громадських та інших видах тимчасових робіт – 173 особи.
Зайнятості населення сприяє планомірна робота по взаємодії з
роботодавцями щодо надання ними достовірної і в повному обсязі інформації
про вакансії, переваг легальної зайнятості, послуг державної служби зайнятості.
Починаючи з 2014 року, кількість вакансій від роботодавців значно
зменшується. Так, у 2015 році вона становить 3544 одиниці проти 3806 од. у
2014 році (зменшення на 7%).
Окрім того, існує не тільки кількісний, а й якісний дисбаланс між
попитом та пропозицією робочої сили. На обліку перебуває близько 80%
спеціалістів, керівників різних рівнів управління, осіб з вищою освітою. А
районна база вакансій на 75 % складається з вакансій робітничих професій або
професій, які не потребують кваліфікаційного рівня чи освіти.
На 01.01.2016 рівень безробіття становить 0,95% проти 0,90% на 01.01.2015.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ПРАВОПОРЯДКУ, ОХОРОНИ
ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011
№1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії
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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 2015 рік".
03.02.2015 в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації
проведено навчальний семінар на тему "Законодавче регулювання протидії
корупції в органах влади", " Закон про очищення влади", який проведено
завідувачем сектору експертизи по забезпеченню виконання антикорупційного
законодавства департаменту юридичного забезпечення Кабінету Міністрів
України, магістр державного управління - за участю представників
головдерслужби та Київського міського центру підвищення кваліфікації
(лектор - Яременко С.П.).
11.09.2015- проведено семінар на тему " Нове законодавство України у
сфері запобігання і протидії корупції"
Опрацьовано та надано пропозиція щодо проекту Міської цільової
комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві
"Безпечна столиця" на 2016-2018 роки.
Протягом року уточнялися та доповнювалися на субвеб-сторінці
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, у розділі
"Протидія корупції" телефони довіри, за якими можна звернутися у разі
виявлення корупційних дій.
Протягом квітня в апараті Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації проведено перевірку фактів своєчасності подання декларацій про
майно, доходи, витрати фінансового характеру, перевірки таких декларацій на
наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та
арифметичного контролю.
Відповідно до розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 05.03.2015 №107 та від 17.06.2015 №309 "Про
початок проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення
влади" щодо посадових і службових осіб структурних підрозділів Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації (з правом юридичної особи) та
структурних підрозділів апарату Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації" проводилась робота по опрацюванню інформації, що надходить від
фізичних та юридичних осіб про особу, стосовно якої проводиться перевірка.
Для формування негативного ставлення громадян до проявів корупції та
залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності виконавчих
органів на сайті Оболонської райдержадміністрації розміщено матеріали, які
дають можливість ознайомитись з нормативно - правовими актами відповідної
тематики та роз’ясненнями до них Міністерства юстиції України.
Зібрано, узагальнено та надано до управління з питань запобігання та
протидії корупції виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської
державної адміністрації) інформація щодо виявлення фактів корупції та про
притягнення до відповідності за корупційні правопорушення працівників
Оболонської районної в місті Києві держаної адміністрації.
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РОБОТА З КАДРАМИ
В Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації впродовж
2015 року здійснювалось річне, квартальне та перспективне планування роботи
з кадрами за такими напрямами роботи: проводилось формування складу
державних службовців; формування кадрового резерву на посади державних
службовців; проведення 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; контроль за дотриманням
державними
службовцями
внутрішнього
трудового
розпорядку
райдержадміністрації, дотриманням етики і поведінки державного службовця;
ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних.
Відповідно до Закону України „Про державну службу” прийняття на державну
службу в районній державній адміністрації здійснюється шляхом конкурсного
відбору. Інформація про наявні вакантні посади подається до районного центру
зайнятості населення та розміщується на офіційному веб-сайті Оболонської районної
в місті Києві державної адміністрації під рубрикою «Вакансії».
Структурою Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
на 2015 рік передбачено 333 од. Кількість державних службовців за штатним
розписом – 329. Фактично працюючих державних службовців – 308.
Впродовж 2015 року в Оболонську районну в місті Києві державну
адміністрацію призначено – 51 працівник, звільнено – 49 працівників.
У 2015 році пройшли навчання по підвищенню кваліфікації за різними
навчальними програмами 32 державних службовця райдержадміністрації.
На 01.01.2016 в райдержадміністрації знаходиться на обліку 24
військовозобов’язаних. Відповідно графіку перевірок проводились звірки
відомостей військовозобов’язаних працівників райдержадміністрації з
районними військовими комісаріатами міста Києві.
У 2015 році головою Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації прийнято 620 розпоряджень з особового складу.
Впродовж 2015 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
адміністрації 102 студентів зазначених вищих навчальних закладів.
У 2015 році на кадровому обліку перебували 9 керівників комунальних
підприємств.
РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН
За 2015 рік до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
надійшло на розгляд 5471 звернення громадян, що на 2389 звернень більше у
порівнянні з 2014 роком , з них письмових звернень - 3809, усних - 1662
(особистий прийом громадян).
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Кількість звернень, що
надійшло поштою

Кількість звернень на
особистому прийомі

Загальна кількість
звернень
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3809
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За звітний період до Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації надійшло 838 колективних звернень, частка яких становить
15,3 % від загальної кількості звернень. У порівнянні з 2014 роком кількість
колективних звернень збільшилась на 437.
З урахуванням колективних звернень до районної державної адміністрації
звернулось 28354 громадян, які в своїх листах порушили 6887 питань різної
тематичної спрямованості.
За звітний період надійшло на виконання з Київської міської державної
адміністрації – 2962 (54,1%) звернень, з них 1836 доручень голови Київської міської
державної адміністрації, від Народних депутатів України - 48 звернень, депутатів
Київради - 285 звернень, від органів прокуратури – 40 звернень, від інших органів і
організацій - 95 звернень, безпосередньо від громадян – 2326 (42,5%) звернень.
Як свідчить аналіз, основна тематика питань, які мешканці району
порушували у своїх зверненнях за 2015 рік не мала суттєвих змін порівняно з
2014 роком, за винятком питань житлово-комунального господарства та
соціального захисту.
Найгостріші проблеми, що турбують мешканців району - це питання
житлово-комунального господарства - 3507 (64,1%) від загальної кількості
порушених питань (в 2014 році цей показник становив - 1865 (47,0%). Питання
соціального захисту в 2015 році займають другу позицію, їх надійшло – 1089
(19,9%) в порівнянні з 2014 роком - 265 (6,7%). Питання житлової політики
серед інших складають – 6,7% (370 - звернень), в 2014 році - 412 (10,3 %). Не
менш важливими для мешканців району є питання забезпечення законності та
правопорядку – 2,8%, транспорту та зв’язку - 1,8%, питання охорони здоров’я
та освіти відповідно - 1,5% та 2,5%.
Співвідношення основних питань житлово-комунального господарства, які
порушували громадяни у зверненнях за 2015 рік:
- благоустрій території, облаштування дитячих майданчиків - 438 (12,5 %)
- ремонт будинків, дахів
- 330 (9,4 %)
- оплата квартир та комунальних послуг
- 325 (9,3 %)
- питання водопостачання
- 300 (8,5 %)
- встановлення лічильників води, тепла
- 162 (4,6 %)
- робота ЖЕД, ЖБК
- 215 (6,1 %)
- ремонт ліфтів
- 123 (3,5 %)
- опалення, теплопостачання
- 114 (3,3 %)
- ремонт сантехнічного обладнання та комунікацій
- 92
(2,6 %)
- незадовільний санітарний стан прибудинкової території
- 71
(2,0 %)
- електропостачання, освітлення
- 56
(1,6 %)
- ремонт квартир
- 31
(0,8 %)
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Особисті та виїзні прийоми громадян в Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації проводилися згідно ст. 22 Закону України „Про
звернення громадян” та графіку затвердженого головою райдержадміністрації.
Головою районної державної адміністрації в 2015 році проведено 42
прийома громадян, на яких прийнято 270 мешканців району, з них 24 особистих
прийома громадян, на яких прийнято 181 мешканець, 18 виїзних прийомів
громадян, на яких звернулося 89 мешканців району та вісім прямих („гарячих”)
телефонних лінії, під час яких звернулося 37 громадян з наступних питань: житловокомунального господарства – 147; житлових питань – 86; оренди приміщень – 32;
соціального захисту – 13; благоустрій території району – 11; роботи МАФ –
9;
дотримання законності та правопорядку – 8; землекористування -1.
За 2015 рік до Оболонської райдержадміністрації від пільгових категорій
населення надійшло 504 звернення, що становить 9,2 % від загальної кількості,
з них від інвалідів та ветеранів війни надійшло 216 звернень.
Крім того, за дорученням голови Київської міської державної адміністрації
за звітний період до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
надійшло на розгляд 760 звернень від громадян, пов’язаних із участю у проведенні
антитерористичної операції та їх сімей з питань надання матеріальної допомоги та
встановлення пільг для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
житлових питань, надання матеріальної допомоги.
Розгляд звернень громадян взятий під особистий контроль голови
райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів несуть персональну
відповідальність за належне вирішення в межах своїх повноважень питань, порушених
у зверненнях громадян, особливо їх найменш соціально захищених категорій.
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру та ефективної ліквідації їх наслідків у 2015 році проведено:
- на базі Оболонського району проведено навчання (тренування) з органами
управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми м. Києва
єдиної державної системи цивільного захисту щодо виконання завдань під час
аварійної ситуації на Дніпровській водопровідній станції;
- проводились спільні штабні тренування району з цивільного захисту та
комплексні навчання з цивільного захисту району;
- постійно проводились навчання керівного складу цивільного захисту району,
командирів непрофесійних формувань, працівників об’єктів господарювання та
населення району щодо дій в екстремальних умовах;
- практичні навички керівного та особового складу цивільного захисту об’єктів
господарювання отримувались в ході проведення навчань та тренувань:
Найменування навчань
2011 2012 2013 2014 2015
Комплексні об’єктові навчання
10
8
11
10
10
Комплексні об’єктові тренування
8
9
9
9
11
Штабні об’єктові тренування
38
37
38
36
35
Тактико-спеціальні навчання загального
18
18
18
15
17
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призначення
Практичні заходи в загальноосвітніх школах
40
38
38
44
40
Всього навчань
114
109
114
114
113
- 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 44 закладів освіти,
керівний склад, вчителі та учні;
- протягом 2011-2015 років особовим складом відділу з питань надзвичайних
ситуацій було здійснено виїздів для попередньої оцінки надзвичайних подій:
2011 2012 2013 2014 2015
18
16
20
17
32
- відповідно до класифікатора надзвичайних ситуацій в районі в 2015 році
виникло та були ліквідовані дві надзвичайні ситуації (16 травня від пориву
вітру падаюча гілка вбила мешканця району, 19 серпня харчове отруєння 27
учасників семінару в Конгрес-готелі «Пуща»);
- за звітний період було організовано та проведено 12 засідань Комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Оболонської
районної в м. Києві державної адміністрації.
Основна увага в роботі Комісії приділялась розгляду питань та
визначення завдань щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру 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
захисту 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
наслідків, проведення пошуково-рятувальних робіт та захисту населення і
територій, організованого переведення з мирного на надзвичайний стан;
- підвищенні ефективності діяльності існуючих служб ЦЗ району та об’єктових
спеціалізованих аварійно-рятувальних служб і формувань;
- плануванні і проведенні ефективних попереджувальних заходів цивільного
захисту з метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки, досягнення
прийнятих рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій і зменшення
людських і матеріальних втрат;
- навчанні керівного складу органів управління єдиної державної системи
цивільного захисту, підготовці сил і засобів, а також населення до дій в умовах
загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру в мирний час та в надзвичайний стан.
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 зареєстрованих та діючих на території району інститутів громадянського
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суспільства: об’єднань громадян, осередків політичних партій місцевого рівня,
благодійних організацій, професійних спілок та органів самоорганізації населення.
Так, на даний час, у районі в установленому законом порядку
зареєстровано 135 структурних утворень організацій політичних партій
місцевого рівня, 525 громадських організацій, 193 благодійні організації, діє 8
органів самоорганізації населення.
Протягом квітня – червня 2015 року відділом з питань внутрішньої
політики та зв’язків з громадськістю проводилась робота щодо формування
нового складу Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві
державній адміністрації на період 2015 – 2017 років. Надавалась необхідна
консультативно-методична та організаційна допомога ініціативній групі під час
підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів
громадянського суспільства з обрання нового складу Громадської ради.
В установчих зборах взяли участь делеговані представники 56-ти
інститутів громадянського суспільства. Шляхом рейтингового голосування
було обрано Громадську раду в кількості 25 осіб.
Протягом липня – грудня 2015 року відділом здійснювалась робота з
організаційно-правового забезпечення діяльності Громадської ради. Відбулось
4 засідання членів Громадської ради, проводились робочі зустрічі з метою
розроблення Положення та Регламенту ради. Основні питання, які розглядались
на засіданнях, стосувались організації діяльності, а саме: розроблення та
затвердження Положення та регламенту, обрання керівного складу,
обговорення напрямків діяльності, створення комітетів, довибори членів ради в
зв’язку з виходом зі складу кількох осіб тощо. Крім того, на розгляд
Громадської ради виносились для обговорення питання започаткування парку
історії радянської окупації в м. Києві на території Оболонського району,
доцільності створення районних рад у місті Києві, набору до складу присяжних
та народних засідателів для Оболонського районного суду міста Києва,
налагодження співпраці з громадськими радами при райдержадміністраціях
м.Києва шляхом створення Координаційного комітету, до якого увійдуть
представники всіх районних громадських рад. Засідання Громадської ради
відбувались за участю голови Оболонської РДА та керівника апарату РДА.
Інформація про формування та діяльність Громадської ради при
Оболонській райдержадміністрації постійно розміщується відділом на субвебсторінці Оболонської РДА в розділах «Новини» та «Громадська рада».
В березні 2015 року з метою узгодження та координації роботи
волонтерів на території Оболонського району, діяльність яких направлена на
організацію допомоги військовим, виконуючим свій громадянський обов’язок в
зоні АТО, їхнім сім’ям, пораненим бійцям та сім’ям загиблих, та з метою
підтримки громадської ініціативи було створено консультативно-дорадчий
орган при Оболонській РДА «Координаційна рада волонтерів Оболоні».
Відділом надавалась безпосередня допомога під час формування ради,
розроблення Положення, організації засідань. Працівники відділу постійно
беруть участь у щотижневих засіданнях, сприяють діяльності волонтерів,
забезпечуються співпрацю з іншими структурними підрозділами РДА,
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підприємствами та організаціями району тощо. Головою Оболонської РДА та
керівником апарату РДА проводились чисельні зустрічі з волонтерами та
активістами району. Відділом створено розділ на субвеб-сторінці Оболонської
РДА «Координаційна рада волонтерів Оболоні», в якому розміщується
інформація про діяльність вказаного консультативно-дорадчого органу.
З метою врахування громадської думки у процесі вирішення питань
місцевого значення, підвищення якості підготовки рішень з важливих питань
державного і суспільного життя, створення умов для участі громадян у
розробленні проектів таких рішень організовувались та проводились
консультації з громадськістю.
Протягом звітного періоду в районі проводились зустрічі громадськості із
керівництвом РДА, круглі столи, громадські обговорення, опитування тощо.
Консультації відбувались як з ініціативи районної влади, так і з ініціативи громади та
депутатів Київської міської ради. Серед питань, які виносились на обговорення, були:
- організація допомоги військовим, виконуючим свій громадянський обов’язок в
зоні АТО, їхнім сім’ям, пораненим бійцям та сім’ям загиблих, та сприяння
ліквідації явища «псевдоволонтерства»;
- перейменування вулиць та площ в Оболонському районі у зв’язку з
реалізацією Закону України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки»;
- благоустрій парку відпочинку «Оболонь» в урочищі Наталка;
- створення скверів на території району;
- перейменування бібліотеки імені Г.Котовського на честь української поетеси
Олени Пчілки;
- можливість реалізації проекту громадських активістів - створення Алеї Гідності;
- благоустрій території біля озера Вербне;
- ліквідація осередку стихійної торгівлі біля ПрАТ «Ринок «Оболонь» та
створення соціальних місць для торгівлі;
- проект проміжного звіту про реалізацію плану дій із впровадження Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 – 2015 роках;
- формування пропозицій до бюджету міста Києва на 2016 рік тощо.
З метою реалізації Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки» було обстежено об’єкти комунальної
власності територіальної громади м.Києва та об’єкти, що не відносяться до
комунальної власності, щодо наявності символіки комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Перелік об’єктів, де було
виявлено зазначену символіку, надано до Київської міської державної адміністрації.
З метою сприяння встановленню місцевого самоврядування в районі та
розвитку місцевих ініціатив постійно проводиться інформаційно-консультативна
робота з представниками органів самоорганізації населення, а саме: 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
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реєстрації (легалізації), фінансування поточної діяльності за рахунок місцевого
бюджету, актуальних питань діяльності.
Представники ОСН постійно залучаються до проведення заходів з
благоустрою та впорядкування території району.
Також забезпечено підтримку ініціатив ОСН щодо проведення культурномасових заходів та заходів з благоустрою.
Протягом 2015 року були проведені Дні інформування населення з
наступної тематики: День Соборності України; 19-та річниця Конституції
України; День Держаного Прапора України та Дня незалежності України; День
захисника Вітчизни – День українського козацтва; 25-та річниця Студентської
революції на граніті; вшанування Великого князя Київського Володимира; День
пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій.
З метою оперативного реагування на критичні публікації, виступи,
повідомлення тощо здійснювався моніторинг матеріалів у засобах масової інформації
щодо діяльності Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.
На виконання Законів України «Про доступ до публічної інформації» та
«Про інформацію» постійно забезпечувалась інформаційна підтримка офіційної
субвеб-сторінки Оболонської РДА офіційного порталу Київської міської
громади, систематичне й оперативне інформування громадськості району щодо
діяльності Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.
Постійно публікувалась та оновлювалась наступна інформація: нормативноправові 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. Забезпечувалось інформування громадськості
про діяльність РДА через друковані ЗМІ та офіційний веб-портал Київської міської
громади, участь представників ЗМІ у заходах райдержадміністрації.
Забезпечувалась підготовка та надання інформації на запити від ЗМІ,
юридичних та фізичних осіб в частині, що стосується повноважень відділу.
Проводилась робота щодо підготовки та організації участі голови РДА у
прямих ефірах на телеканалі «Київ».
Продовжувалась практика проведення керівництвом району прямих
телефонних ліній з мешканцями району. Головою РДА протягом року
проведено 8 прямих ліній, за результатами яких керівникам структурних
підрозділів надано відповідні доручення.
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація і
надалі здійснюватиме виконавчу владу на території району для збереження
позитивної динаміки розвитку та покращення рівня життя населення.

