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ЗВІТ 

 про діяльність Шевченківської районної в місті Києві  

державної адміністрації за І півріччя 2019 року 

 
Інформація про використання бюджетних коштів головним розпорядником - Шевченківською 

районною в місті Києві державною адміністрацією за І півріччя 2019 року 

Виконання видатків бюджету м. Києва  по  Шевченківському району 

Рішенням сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на               

2019 рік» Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації були затверджені видатки в сумі 

1 637,0 млн. грн, в тому числі  видатки загального фонду – 1 335,6 млн. грн., видатки спеціального фонду – 

301,4 млн. грн.  

Загальний фонд 

Протягом звітного періоду рішеннями сесії Київської міської ради видатки загального фонду були 

збільшені на 64,1 млн. грн і план з урахуванням змін склав 1 399,7 млн. грн. Збільшення видаткової частини 

загального фонду обумовлено, в основному, ростом заробітної плати, а також збільшенням інших видатків на 

поточне утримання підприємств та установ. Відповідно планові видатки шести місяців становлять 843,5 млн. 

грн. 

Виконання видатків склало 679,8 млн. грн або 80,6% до уточненого плану за І півріччя  (843,5 млн. 

грн). Фінансування проводилось виходячи з планових призначень, потреби розпорядників коштів у 

відповідних видатках та наявного фінансового ресурсу.  
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Структура видатків загального фонду в розрізі кодів економічної 
класифікації видатків 

Заробітна плата з нарахуваннями - 529,0 млн. грн (77,8%) Енергоносії  55,6 млн. грн (8,2%)

Харчування 26,7 млн. грн (3,9%) Медикаменти 0,1 млн. грн (0,0%)

Благоустрій району  28,5 млн. грн (4,2%) Інші незахищені видатки 39,9 млн. грн (5,9%)
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У першочерговому порядку профінансовані видатки на захищені статті витрат, виконання яких 

склало 611,4 млн. грн. або 86,8 % до планових призначень, з них:  

 заробітна плата з нарахуваннями  –  529,0 млн. грн.         

 оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії  – 55,6 млн. грн. 

 харчування  – 26,7 млн. грн.  

 медикаменти –  0,1 млн. грн.  

Забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати та відпускних працівникам 

бюджетної сфери, проведені розрахунки за спожиті тепло-енергоносії, харчування та медикаменти, оплату 

послуг. 

Виконання по інших статтях видатків на утримання бюджетних установ району у звітному періоді 

склало 68,4 млн. грн., в тому числі 28,5 млн. грн видатки на житлово-комунальне господарство та благоустрій 

району. 

 

Порівнюючи виконання кошторисів за перше півріччя 2019 року з попереднім звітним періодом 2018 

року, темп зростання використання коштів складає 109,3 млн. грн. В цілому річні призначення на звітну дату в 

порівнянні з 2018 роком збільшились на 224,3 млн. грн, відповідно з 1 175,4 млн. грн до 1 399,7 млн. грн.  

Виконання кошторисних призначень по галузях  

за І півріччя 2016-2019 років  (млн.грн.) 

 

Галузь 
Виконано на  
01.07.2016 

Виконано на 
01.07.2017 

Виконано на 
01.07.2018 

Виконано на  
01.07.2019 

Освіта 232,3 341,5 474,2 558,2 

Культура і мистецтво 28,2 49,7 10,3 14,4 

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 

6,1 10,7 
12,3 15,5 

Фізична культура і спорт 4,6 7,0 10,0 13,7 
Органи державного управління 22,2 31,5 36,1 49,5 

Житлово-комунальне господарство 13,6 44,5 27,6 28,5 

ВСЬОГО 307,0 484,9 570,5 679,8 

 

Основну питому вагу видатків головного розпорядника щороку складають видатки на 

утримання установ освіти, враховуючи їх найбільшу мережу, так даний показник склав 82,1%.  
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Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей

Освіта - 558,2 млн.грн. (82,1%)

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення  - 13,4 млн.грн. (2,0%)

Молодіжна політика - 2,1 млн.грн. (0,3%)

Благоустрій району - 28,5 млн.грн. (4,2%)

Культура і мистецтво - 14,4 млн.грн. 
(2,1%)

Фізична культура і спорт - 13,7 млн.грн. 
(2,0%)

Державне управління - 49,5 млн.грн. 
(7,3%)
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Виконання спеціального фонду бюджету м. Києва по Шевченківському району  

Уточнений річний план на І півріччя 2019 рік по видатках спеціального фонду бюджету 

складає 316,2 млн. грн., в тому числі: 

 бюджет розвитку – 258,7 млн. грн. в тому числі: придбання обладнання – 15,9 тис. 

грн, капітальні ремонти – 149,8 млн. грн, капітальні вкладення – 93,0 млн. грн) 

 цільові фонди – 15,2 млн. грн, утримання КП по УЗН; 

 власні надходження бюджетних установ – 42,3 млн. грн.(батьківська плата за 

харчування в установах освіти та навчання в школах естетичного виховання по галузі 

«Культура»). 

Виконання видатків фонду розвитку за І півріччя 2019 рік становить 70,4 млн. грн. або 

25,7% до плану звітного періоду, в тому числі, капітальні ремонти та капітальні вкладення 

виконані на 23,3 % (56,6 млн. грн), придбання обладнання виконано на 37,7% (6,0 млн. грн),  

цільовій фонд виконано на 52,0% (7,9 млн. грн.) до плану звітного періоду,  

У 2019 році за рахунок фонду регіонального розвитку буде проводитися реставрація 

Спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв               

№2 ім.М.І.Вериківського» об’єкта на вул. Воровського, 2 в сумі 19,7 млн. грн.  

Громадський бюджет 

      У 2019 році на території Шевченківського району реалізуються 45 проектів 2019 року. 

Станом на 01.07.2019 по Шевченківському району реалізовано проект № 509 – проведено 

фестиваль електронної музики «Radioday free open air» в рамках святкування дня міста. 

Виконання бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста Києва 

на території Шевченківського району за І півріччя 2016 - 2019 роки 
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Виконання Програми соціального і економічного розвитку м. Києва в частині 

капітальних вкладень та капітального ремонту  по Шевченківському району 

 

Згідно Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки та розподілу 

асигнувань на фінансування капітальних вкладень на 2019 рік заплановано за рахунок коштів 

спеціального фонду бюджету м.Києва (бюджет розвитку) капітальних вкладень всього: на 

суму 239186,0 тис.грн. 

На виконання робіт по об’єктах з будівництва та реконструкції заплановано асигнувань на 

суму 93001,2 тис.грн. (5 об’єктів).  

За січень – червень 2019 року виконаноробіт з капітальних вкладень за рахунок коштів 

спеціального фонду бюджету м.Києва (бюджет розвитку) на будівництво та реконструкцію на 

суму 52253,7 тис.грн., що становить 56,2% виконання. 

По галузі «Освіта» на 2019 рік на об’єкт «Pеставрація з пристосуванням під розміщення 

державного спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа 

мистецтв №2 ім.М.І.Вериківського» об’єкта на вул.Воровського,2 з прибудовою до нього 

концертної зали» заплановано асигнувань на суму 13200,0 тис.грн., За січень – червень 2019 

року освоєно капітальних вкладень на суму 9747,0 тис.грн., що становить  73,8% виконання. 

Pеставрація з пристосуванням під розміщення державного спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв  №2 ім.М.І.Вериківського» об’єкта 

на вул.Воровського,2 з прибудовою до нього концертної зали 

По галузі «Житлово-комунальне господарство» на 2019 рік на 3 об’єкти  заплановано 

асигнувань на суму 76801,2 тис.грн. 

За січень – червень 2019 року освоєно капітальних вкладень на суму 42506,7 тис.грн., 

що становить 55,4% виконання. 

На 2019 рік по об’єкту «Реконструкція теплових мереж (перепідключення споживачів від 

котельні ПП «Бонвояж» до районної котельні «Молодь» ПАТ «Київенерго») у 

Шевченківському районі» заплановано 60937,6 тис.грн., в т.ч. проектні роботи –                        

500,0 тис.грн. 

За січень – червень 2019 року освоєно капітальних вкладень на суму 37645,6 тис.грн., 

що становить 61,8% виконання. 

Проведено реконструкцію: ІТП 4 житлових будинків, а саме: №12 на 

вул.Багговутівська,3; № 2/18 на пров.Делегатському; №6/31 на вул.Нагірній; №17 на 

вул.Овруцькій; ЦТП 3 житлових будинків, а саме:  вул.Багговутівська,15-А, 15-Б,                        

вул. Овруцька,17. 

Виконано розробку грунту, влаштовано 2 штольні 55м/п, укладено 70 шт. доріжних плит 

перекриття, влаштовано: 12 теплокамер, 6 дренажних колодців, укладено: в канали                294 

м/п лотків, сталеві теплогідроізольовані труби 1667,0 м/п., прокладено трубопроводів у 

прохідних каналах 139,1 м/п; ізоляція трубопроводів; влаштована аварійна сигналізація, 

проводен контроль якості зварних з’єднань, улаштовано основу із щебню (під асфальт)                 

91,7 м2; демонтаж непрохідних каналів та улаштування непрохідних однолоткових каналів 307 

м3. 
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Реконструкція теплових мереж (перепідключення споживачів від котельні ПП «Бонвояж» 

до районної котельні «Молодь» ПАТ «Київенерго») у Шевченківському районі 

     

По галузі «Фізична культура і спорт» на 2019 рік на об’єкт  «Реставрація комплексу 

стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією нежилих будівель по 

вул. Шолуденка 26-28/4 у Шевченківському районі міста Києва» заплановано асигнувань на 

проектні роботи на суму 3000,0 тис.грн. 

 

 На 2019 рік по об’єкту «Реконструкція теплових мереж (перепідключення 

споживачів від котельні ДП «Групова котельня УМТ ТА ГЗ ГУ МВС України в Київській 

області» до районної котельні «Молодь» ПАТ «Київенерго») у Шевченківському районі» 

12863,6 тис.грн., в т.ч. проектні роботи – 500,0 тис.грн.  

Реконструкція теплових мереж (перепідключення споживачів від котельні ДП «Групова 

котельня УМТ ТА ГЗ ГУ МВС України в Київ ській області» до районної  

котельні «Молодь» ПАТ «Київенерго») у Шевченківському районі 
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За січень – червень 2019 року освоєно капітальних вкладень на суму 4861,1 тис.грн., що 

становить 37,8% виконання.  

Виконано монтаж модульного блоку опалення житлового будинку на вул.Довнар-

Запольського,10 розроблення грунту, демонтаж непрохідних однолоткових каналів 92 м3; 

улаштувано непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються 84,6м3; розобрано 

трубопроводів у непрохідних каналах 250м/п; безканальне прокладання  теплогідроізольованих 

трубопроводів  254 м/п, влаштована аварійна сигналізація, проводиться контроль якості зварних 

з’єднань. 

На 2019 рік по об’єкту «Будівництво пішохідних доріжок в парку «Сирецький Яр» у 

Шевченківському районі міста Києва» заплановано 3000,0 тис.грн., в т.ч. проектні роботи –  

150,0 тис.грн. 

 

По галузі «Культура та мистецтво» на 2019 рік заплановано асигнувань на суму 

10900,0 тис.грн., освоєно коштів за січень – червень 2019 року  на суму 13,62 тис.грн., що 

становить 0,12% виконання. 

 

Житлово-комунальне господарство 

 

Загальна кількість житлових будинків Шевченківського району, станом на 01.07.2019 року 

у порівнянні з 01.07.2018 , зросла на 3 будинки і складає – 1861 од.  

 

На виконання робіт по об’єктах з капітального ремонту заплановано                          

146184,8 тис.грн.  

Освоєно за січень – червень 2019 року  капітальних вкладень за рахунок коштів 

спеціального фонду бюджету м.Києва (бюджет розвитку) по об’єктах капітального ремонту на 

суму 11643,28 тис.грн., що становить 7,96% виконання. 

По галузі «Житлово-комунальне господарство» на 2019 рік заплановано асигнувань на 

суму – 94912,7 тис.грн., освоєно коштів за січень – червень 2019 року  на суму                    

4411,82 тис.грн., що становить 4,65% виконання. 

По галузі «Освіта» на 2019 рік заплановано асигнувань на суму 33422,1 тис.грн., 

освоєно коштів за січень – червень 2019 року  на суму 6384,45 тис.грн., що становить 19,1% 

виконання. 

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2019 рік заплановано 

асигнувань на суму 6950,0 тис.грн., освоєно коштів за січень – червень 2019 року  на суму 

833,39,0 тис.грн., що становить 11,9% виконання. 
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Кількість ОСББ у І півріччі 2019 року зросла до 96 од., тобто на 12% більше у порівнянні 

з І півріччям 2018 року (85 од.). 

 

Перепоною для створення ОСББ є значний знос житлового фонду і відсутність коштів на 

його відновлення. 

Відділом (органом) приватизації державного житлового фонду Управління житлово-

комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за І 

півріччя  2019 року надано : 

 

- 475 адміністративних послуг;              

- 359 адміністративних послуг; 

- 289 адміністративних послуг;  

- 52 адміністративні послуги 

 

На виконання Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та 

розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 березня 2016 року № 232/232, та з метою  

раціонального використання електроенергії, заощадження коштів та зменшення витрат на 

споживання електричної енергії в комунальному підприємстві «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» проводиться активна 

робота по встановленню енергоощадних приборів (LED – світильників) в місцях загального 

користування  житлових будинків  комунальної власності територіальної громади міста Києва  

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/C94C27F60EF128F1C2257F850068764A?OpenDocument
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Майно комунальнальної власності територіальної громади м.Києва 

 

Загальна площа приміщень нежитлового фонду, віднесеного до сфери управління 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розпорядженням КМДА 

від 10.12.2010 № 1112, від 03.02.2011 № 130 становить  

502,8 тис.кв.м. Загальна площа нежитлових приміщень переданих в орендне користування 

становить 83,49 тис.кв.м. Загальна кількість договорів оренди – 451.  

За І півріччя 2019 року за оренду комунального майна територіальної громади міста Києва, 

віднесеного до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 

балансоутримувачами отримано 13 945,362 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року надходження з орендної плати збільшились. Покращення показника відбулось за 

рахунок збільшення вартості  майна та підвищення орендних ставок. 

          Заборгованість з орендної плати перед бюджетом м. Києва відсутня. Результат досягнуто 

завдяки систематичному контролю з боку ШРДА за погашенням підприємствами-боржниками 

заборгованості перед бюджетом  м. Києва та стабілізацією їх фінансового стану. 

Станом на 01.07.2019 протягом 2017-2019 рр. зареєстровано 499 об’єктів загальною 

площею 373,2 тис.кв.м, що становить 57,8% від загальної кількості (860) об’єктів та 81,9% від 

загальної площі (455,7 тис.кв.м), що підлягають реєстрації. Державна реєстрація права власності 

територіальної громади міста Києва на нерухоме майно завершена 9 юридичними особами  - 

Управлінням містобудування, архітектури та землекористування ШРДА, СДЮСШОР № 6, 

Шевченківським районним в місті Києві центром соцслужб для сім’ї, дітей та молоді, КНП «КДЦ», 

КПН «ЦПМСД № 2», КП АТП, КП «Школярик», КП «Центр маркетингу», Терцентром соціального 

обслуговування населення (надання соціальних послуг). Майже завершена реєстрація 

Управлінням освіти ШРДА – на сьогодні зареєстровано 239 об’єктів, залишилося зареєструвати 

лише 5 об’єктів. План-графік проведення державної реєстрації права власності нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади міста Києва на                  2017-2019 рр. станом на 

01.07.2019 виконано на 72,0% - при плані реєстрації 657 об’єкт зареєстровано 473 об’єкти. У І 

півріччі 2019 року при плані 135 об’єктів зареєстровано 32 загальною площею 5,7 тис.кв.м, що 

становить 23,7% від запланованої кількості об’єктів. 
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Освіта 

 

 

На виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва по Шевченківському 

району в частині капітальних ремонтів по галузі «Освіта» виконано  наступне: 

 капітальні ремонти огорож на загальну суму 3,6 млн. грн. (3 об’єкти) ; 

встановлені пандуси на суму 1,4 млн. грн. (10 об’єктів) ; 

 капітальний ремонт тіньових навісів та ігрових майданчиків – 1,9 млн. грн.  (2 об’єкти); 

 капітальний ремонт підпірних стін – 2,0 млн. грн. (2 об’єкти); 

 здійснено благоустрій територій на суму 5, 1 млн. грн. (4 об’єкти); 

 капітальний ремонт приміщень 3-х об’єктів на суму 1.2 млн. грн.; 

 капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків на суму 7.5 млн. грн.                      

(3 об’єкти); 

 капітальний ремонт фасадів двох закладів освіти на суму 1.5 млн. грн.; 

 капітальний ремонт харчоблоку ЗЗСО № 61 на суму 4,9 млн. грн.;  

 капітальний ремонт покрівлі ЗДО № 180 на суму 0,1 млн. грн. 

Для забезпечення функціонування  «Нова українська школа» придбано: шкільні меблі, 

дидактичні матеріали, ЛЕГО, ноутбуки, дошки, оргтехніка на суму 23,9 млн. грн.  та здійснені 

поточні ремонти кабінетів на суму 2536,3 тис.грн. 
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Капітальне будівництво та капітальні ремонти по галузі «ОСВІТА» 

Види робіт по галузі 

 

50.0%
53.3%

100.0%

65.5%89.8%
100.0%

89.6%

73,3%

Безбар'єрне середовище                                 
(5 об., 0,4 млн. грн.)

Капітальний ремонт спортивних залів                                                 
(1 об., 1,5 млн.грн.)

Капітальний вхідних груп                                  
(1 об., ,04 млн. грн.)

Капітальний ремонт приміщень                
(6 об. , 11,0 млн. грн.)

Капітальний ремонт стадіонів та 
спортивних майданчиків                                            
(3 об., 5,9 млн. грн.)

Підсилення фундаменту                             
(2 об., 5,8 млн. грн.)

Капітальний ремонт харчоблоків                           
(2 об., 6,7 млн. грн.)

Капітальний ремонт покрівель                 
(1 об., 1,5 млн. грн.)
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Протягом останніх чотирьох років спостерігається позитивна динаміка у кількості 

інклюзивних та спеціальних класів. Сьогодні, у Шевченківському районі міста Києва, 

функціонує 48 інклюзивних та 41 спеціальних класів. 

З метою забезпечення класів до нового навчального року було закуплено навчальні ігри, 

медичне обладнання, навчальне приладдя та спортивне обладнання на суму 694,6 тис.грн. за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим на надання державної підтримки особам з 

особовими освітніми потребами. 

Відновлення місць у 2018-2019 навчальному році –  заклад дошкільної освіти № 543     1 

група на 20 місць  

Через Систему електронного запису  на 2018-2019 зараховано 2090 дітей у черзі 

зареєстровано – 903 дитини 

З метою забезпечення права дітей з особливими потребами на здобуття дошкільної та 

загальної середньої освіти створено інклюзивно - ресурний центр № 10 Шевченківського району. 

Обсяг витрат для функціонування ІРЦ становить 554,1 тис. грн., придбано: 

 офісне устаткування; 

 м’які меблі; 

 спортивний інвентар для дітей з особливими потребами; 

 телевізійне обладнання; 

 сейф; 

 апаратура для відтворення аудіо та відеоматеріалу. 

У Шевченківському районі функціонує 21 Speaking Club  

(№№ 24, 28, 38, 41, 53, 58, 73, 82, 97, 135, 138, 139, 163, 169, 172, 175, Технічний ліцей, гімназія 

ім. Драгоманова, ліцей “Універсум”, інтернати: №№ 20, 23). На функціонування Speaking Club у 

2018 році придбано меблі та обладнання  на суму 101,5 тис. грн. 
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Культура і мистецтво 

«Капітальний ремонт бібліотеки ім.М.Костомарова 

на вул. Д.Щербаківського, 51-В» 

 

Бібліотека ім. М. Костомарова на вул. Д. Щербаківського, 51-В ЦБС Шевченківського 

району міста Києва бере участь у перетворенні публічних бібліотек міста на сучасні культурно-

інтелектуальні центри громади на основі технологічної і просторової модернізації.  

Перебудова в новому форматі публічної бібліотеки III тисячоліття «BIBLIOHAB» 

створить комфортне середовище для впровадження нових креативних проектів та надання 

інноваційних послуг. Особлива увага буде приділена обслуговуванню людей  з особливими 

потребами (буде встановлено ліфт, облаштовані спеціальні санітарні кімнати, тощо).  

 

 

 
 

«RADIODAY FREE OPEN AIR» 

Вже третій рік поспіль позитивну оцінку і велику підтримку громадськості отримує 

громадський проект № 509 «RADIODAY FREE OPEN AIR» 

У рамках святкування Дня міста в Маріїнському парку (пл.Конституції) фестиваль 

відвідало більше 30 тис. глядачів. 

Вартість проєкту склала  2 181,0 тис.грн.    
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Адміністрація активно підтримує всі цікаві для мешканців проекти, запропоновані 

самими громадянами. Шедеври світового кіно можна було безкоштовно переглянути на 

великому екрані у організованому літньому кінотеатрі у парку Шевченка. Також в цьому році 

продовжено проведення безкоштовних соціальних заходів «РАЙОН #1 Block Party по вул. 

Рейтарській», весняно-літні концерти класичної музики  «Класик пікнік» фестивалю «Відкрита 

музика міста» (парк ім. Т.Шевченка), які відвідали більше 20,0 тисяч мешканців та гостей міста.  
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Соціальний захист та соціальне забезпечення 

 

«Соціальна захист» 

 

 

Відпочинок дітей Шевченківського району   

під час літніх канікул 2019 року 

 

 Досягнуто домовленість з ГО «НПУ Межигір’я» та табором «Euro Camp» про 

відпочинок на безоплатній основі під час літніх канікул 2019 року дітей 

Шевченківського району м. Києва. 

 Загалом за цей час відпочило у таборі 140 дітей із малозабезпечених, багатодітних сімей, 

та дітей-сиріт, які перебувають під опікою, дітей учасників АТО і загиблих учасників 

АТО, вихованців дитячих будинків сімейного типу. 
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Загальнорайонні заходи  

 

 14.03.2019 у Михайлівському Золотоверхому монастирі відбувся загальнорайонний 

святковий захід з нагоди відзначення Дня українського добровольця з врученням відзнак 

голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації добровольцям – 

членам Київської міської спілки ветеранів АТО Шевченківського району 

 

Адміністративні послуги  
 

У січні 2019 року утворено Управління (Центр) надання адміністративних послуг зі 

штатною чисельністю 44 адміністратори.  

На сьогодні через ЦНАП надаються більше 170 видів адміністративних послуг (для 

порівняння: у 2017 році – 151 вид послуг, у 2018 році – 157 видів послуг). 

Зареєстровано 50182 послуги (для порівняння: у І півріччі 2017 року – 41881 справа, у І 

півріччі 2018 року – 44333 справи). Адміністративних справ у сфері земельних відносин 

зареєстровано 6704, що становить 47,7% від загальної кількості зареєстрованих у Києві. 

Адміністративних справ у сфері реєстрації бізнесу зареєстровано 9535, що становить 17,7% від 

загальної кількості зареєстрованих у Києві. Адміністративних послуг у сфері зайнятості 

зареєстровано 3598 справ, що становить 50% від загальної кількості зареєстрованих у Києві. 

Загальна кількість вчасно виданих документів становила 99,5% від загальної кількості 

зареєстрованих справ. Адміністраторами винесено 2012 постанов про накладення стягнення у 

вигляді попередження  чи штрафу за статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. В тому числі складено 400 протоколів про адміністративні правопорушення з 

винесенням 383 постанов про накладення стягнення у вигляді штрафу на суму 11883 грн. 

Видано суб’єктам звернень 430 інформаційних талонів на МАФ,                               42 

інформаційних талони для розміщення майданчика для харчування біля стаціонарних закладів 

ресторанного господарства.  

Для покращення інформаційного забезпечення впроваджено голосовий супровід до 

електронної черги. Для комфорту суб’єктів звернень впроваджена супутня послуга з 

користування коригуючими окулярами різних діоптрій.  

 

Забезпечення житлом громадян, які потребують покращення житлових умов і 

перебувають наквартирному обліку 

Станом на 01.07.2019 в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації 

на квартирному обліку перебувало 7743 родини, з них першочерговиків – 3274, позачерговиків 

– 530, загальна черга – 3939. 

 

На квартирному обліку в районі перебуває: 

- інвалідів війни, учасників АТО – 30 

- сімей загиблих учасників АТО - 6 

- учасників бойових дій, залучених до АТО – 389 

- багатодітних сімей – 256 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 54 

- науково-педагогічних працівників – 344 

- Мешканців ветхих будинків – 53 

- потерпілих у зв’язку з аварією на ЧАЕС 1 категорії – 68 

- потерпілих у зв’язку з аварією на ЧАЕС 2 категорії –125 

 

 Відповідно до повноважень Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 

затверджує спільні рішення адміністрацій та профкомів підприємств, установ та організацій, які 

знаходяться на території Шевченківського району та перелік яких визначено Київською 

міською державною адміністрацією. 



16 
 

 За спільними рішеннями адміністрацій та профкомів підприємств, установ та організацій 

Шевченківського району в поточному році було відпрацьовано та оформлено документи на 

отримання  49 жилих приміщень та 225 службових жилих приміщень. Видано 274 ордера, з них 

на виконання Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків» видано ордери 12 мешканцям гуртожитків. Незважаючи на те, що обсяги 

будівництва житла, на жаль, не дозволяють істотно поліпшити ситуацію із забезпечення 

мешканців району житлом і скоротити кількість черговиків квартирного обліку, РДА докладає 

максимум зусиль для задоволення потреб громадян у вирішенні їх житлових питань. 

За І півріччя 2019 року  опрацьовано: 

- 793 заяви, скарги, звернення громадян, підприємств, установ та організацій району, в 

тому числі: 

- зараховано на квартирний облік – 201; 

- внесено часткових змін в облікові справи – 250; 

- внесено змін договорів найму житла – 23; 

- заяв від громадян, підприємств, установ, організацій - 319 

З числа службових жилих приміщень за клопотаннями підприємств, установ, організацій 

виключено жилих приміщень – 27. 

До числа службових жилих приміщень за клопотаннями підприємств, установ, 

організацій включено жилих приміщень – 7. 

- розглянуто клопотань підприємств, установ, організацій про включення жилих 

приміщень до числа службових жилих приміщень – 7. 

Проведено 12 засідань громадської комісії з житлових питань. 

За поданням відділу прийнято 72 розпорядження адміністрації 

На соціальному квартирному обліку при адміністрації району перебуває 13 родин, з них 

протягом 2010-2012 років з житлового фонду соціального призначення житло було надано 6-м 

родинам. 

У І півріччі 2019 року квартир для громадян, які перебувають на соціальному 

квартирному обліку Департаментом будівництва та житлового забезпечення передано не було. 

 

Промисловий комплекс 

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень - червень 2019 року склав  по району 

53 544, 3 млн грн ( 48,5 %  у загальних обсягах по місту).  Кількість підприємств -126. 

В 2018 році -  62 538, 6 млн грн. ( 33,1 %  у загальних обсягах по місту) 

В 2017 році -   55 973, 9 млн грн ( 32.3 %  у загальних обсягах по місту)  

Обсяги реалізованої промислової продукції за 2017-2019 р.( млн грн. ) 

 

2017 рік 2018 рік січень-червень 2019 
рік

55 973,9  млн грн

62 538,6  млн грн

53 544,3
млн. грн.
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Переробна галузь, розріз промислового комплексу району: 

- харчова 

- машинобудування, металургія та оброблення металу 

- поліграфічна 

–  86,0%; 

–   4,4%; 

–   4,5%; 

- хімічна і нафтохімічна –   4,2%; 

- інші галузі  –    0,7%; 

- легка –    0,2%. 

        

Переробна  галуь. Обсяг реалізації у галузевому розрізі, 

 за І півріччя  2019 року, % 

 

За І півріччя 2019 року ( 30 підприємствами) проведені експортні поставки продукції на 

суму 25 453,3 млн грн (73,0% від обсягу реалізованої продукції по місту). 

Поставки продукції на експорт 
 (Києв – 34 878,0 млн грн.,район  -  25 453,3 млн грн )  

 

Частка зовнішнього обороту в загальному обсязі реалізації за січень - червень 2019 року 

складає 47,5%. 

Чисельність працівників у промисловості за січень-червень 2019 року становить                  

26 740 осіб ( січень - червень 2018 р.  – 10 022  особи, ( збільшилась в 2,7 рази). 

Усього за 1 півріччя 2019 року до державного та місцевого бюджетів адміністровано              

1 020,6 млн грн податкових платежів. При цьому до державного бюджету забезпечено                

818,4 млн грн надходжень. Темпи зростання збору платежів порівняно з минулорічним 

періодом становили 131 %, що у грошовому виразі становить понад 193 млн грн. 

До місцевого бюджету забезпечено 202,9 млн грн надходжень. Темпи зростання збору 

платежів порівняно з минулорічним періодом становили 146 %, що у грошовому виразі 

становить понад 63 млн  грн. 

 

Машинобудування 
та металургія

4,4%

Хімічна і 
нафтохімічна 

4,2%

Харчова 
промисловість

86,0%

Легка промисловість
0,2%

інші
0,7%

Поліграфія
4,5%

січень-червень 2018р. січень-червень 2019р.

37 255,5              млн 
грн

34 878,0       млн грн27 436,0
млн грн 25 453,5       млн грн

Київ

Район
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Напередодні Дня захисту дітей, в рамках спільного соціального проекту Шевченківської 

райдержадміністрації та ТОВ «Дана-Мода», виготовлений швейною фабрикою «Дана-Мода». 

Згідно з угодою про співробітництво між Шевченківською районною в місті Києві 

державною адміністрацією та військовою частиною А 0222 від 15.12.2017 для покращення умов 

відпочинку особового складу військової частини, за наданням підтримки Ради Директорів 

району, на ДАХК «Артем» були виготовлені 16 од. паркових лавок. В травні 2019 року лавки 

були передані до військової частини А 0222. 

 

Охорона природного середовища та поліпшення екологічного стану району 

 

Протягом І півріччя ШРДА реалізовувалось державна політика в сфері охорони 

навколишнього природного середовища, зокрема в частині координації природоохоронної 

діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, незалежно 

від форм власності.  

За результатами аналізу впливу суб’єктів господарської діяльності на одне із основних 

складових довкілля – атмосферне повітря, отримано позитивну динаміку.  

В порівнянні з попереднім роком спостерігається зниження обсягів викидів 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел Шевченківського району.  

 

 
 

Передумовами для зниження обсягу забруднення є ліквідації джерел забруднення 

внаслідок зменшення або зупинення виробництва. Так, за останні  роки були ліквідовані 

частково або повністю стаціонарні джерела ТОВ «Бліц Прінт», ВАТ «Будшляхмаш», ЗАТ 

«Пластмаш», ЗАТ «ВТШВ «Дана», ДП «Булочно-кондитерський комбінат», ВАТ 

«Поліграфкнига», ВАТ «Київський мотоциклетний завод». 

Разом з тим, з метою мінімізації та локалізації негативного впливу на навколишнє 

середовища, що створюється промисловим комплексом району, І півріччя 2019 року 

проводилась відповідна координаційна робота з підприємствами району щодо виконання планів 

з охорони навколишнього природного середовища.  

За звітній період підприємствами, установами та організаціями Шевченківського району 

м. Києва було витрачено 2726,44 тис.грн. власних коштів на виконання природоохоронних 
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заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу промисловості. Даний показник склав 

100% від запланованого, що на 15% більше, ніж у відповідний період минулого року.  

 
 

 

 

В рамках урядових програм енергонезалежності та реформи енергетики 

підприємницьким сектором активно впроваджуються альтернативні джерела тепло та 

енергопостачання - твердопаливні котли.  

Нажаль, дані об’єкти створюють підвищений вплив на довкілля, збільшення 

концентрації шкідливих домішок в атмосферному повітрі, погіршення умов проживання 

мешканців прилеглої житлової забудови. 

Саме тому, ШРДА ретельно вивчаються матеріали оцінки впливу на навколишнє 

середовище планового влаштування котлів на альтернативному паливі, реакція громадськості 

на намір експлуатації даних об’єктів. За наявності звернень громадян вживаються заходи із 

визначення рівня надмірності нанесеної шкоди та направляється інформація до контролюючих 

органів для притягнення до відповідальності порушників. 
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В межах території Шевченківського району–центральної частини столиці існує 

проблема високої концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі утворених 

пересувними джерелами. Така ситуація обумовлена постійним збільшенням кількості 

автотранспорту в місті, щільністю забудови, недостатнім розвитком мережі розв’язок та 

автошляхів та іншими проблемами. 

Вирішення даного питання є одним з пріоритетних завдань ШРДА. Кардинально 

покращити ситуацію може система дієвих організаційно-технічних заходів, у т.ч. будівництво 

нових розв’язок, шляхопроводів, мостів, терміналів на в’їзді в місто та паркувальних об’єктів 

біля транспортних вузлів. В Шевченківському районі вже сьогодні ведеться активна робота в 

напрямку  розвитку та популяризації використання велотранспорту. На території району 

організовані паркувальні майданчики для велосипедів. Велику користь приносить здійснення 

робіт з розвитку та утримання “зеленої” захисної смуги, що стримує забруднення житлової 

забудови пилом доріг, зменшує шумове та вібраційне навантаження. 
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Зміцнення системи охорони здоров’я 

 

 Надання первинної медичної допомоги населенню Шевченківського району м. Києва 

забезпечують чотири комунальних некомерційних підприємства, а саме: «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги  № 1» (вул. Б. Хмельницького, 37),  «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2» (вул. М. Пимоненка, 10), «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги  № 3»  (вул. Ризька,1) (далі - КНП  «ЦМПСД»), до складу яких входять 30 

амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, а також Консультативно-діагностичний 

центр (вул. Саксаганського,100) (далі – КНП «КДЦ»). 

 Усі КНП «ЦПМСД» зареєстровані в електронній медичній інформаційній системі Helsi.me 

з липня 2017 року,  підключені до Інтернет мережі та на 100% забезпечені комп’ютерним 

устаткуванням  (АРМ). 

 Лікарі зареєстровані в медичній інформаційній системі Helsi.me. Станом на 01.07.2019 в 

системі зареєстровано 142 лікаря первинної ланки та 350 лікарів-спеціалістів.  

 З метою забезпечення безперервності надання медичної первинної допомоги в кожному 

КНП «ЦПМСД» функціонує кабінет чергових лікарів, в якому проводиться прийом дорослого і 

дитячого населення щоденно згідно з графіком.  

 Медична допомога внутрішньо переміщеним особам, у тому числі особам з інвалідністю, 

надається безвідмовно, безкоштовно, першочергово, в межах бюджетного фінансування у 

відповідності до локальних протоколів та клінічних маршрутів пацієнтів в усіх структурних 

підрозділах закладів охорони здоров’я, які віднесені до сфери управління Шевченківської 

районної в м. Києві державної адміністрації. В кожному закладі визначена відповідальна особа 

за надання медичної допомоги зазначеній категорії громадян. Станом на 01.07.2019 на обліку 

перебуває 2727 дорослих та 1193 дитини.  

 З 01 липня 2018 року КНП «ЦМПСД» уклали договори про фінансування з Національною 

службою здоров’я України. Кількість населення, яке проживає на території обслуговування 

становить 251 832 особи. Декларації про вільний вибір лікаря уклали                   159 744 особи, 

що складає 63,4 % від загальної кількості населення, яке обслуговують заклади охорони 

здоров’я Шевченківського району (в тому числі мешканців Подільського, Голосіївського, 

Печерського, Святошинського районів). Підписання декларацій триває. 

 В закладах охорони здоров’я впроваджено проект «Лікар у вашому домі» для медико-

соціальної підтримки вразливих верств населення. Медичними закладами сформовані 

мультидисциплінарні медичні бригади, якими здійснено 361 виїзд додому до пацієнтів. 

Стаціонарні пункти працюють згідно з розробленими графіками.  

У складі Центрів ПМСД функціонує 30 амбулаторій  ЗПСМ, з них 6 відокремлених, які 

надають медичну допомогу населенню Шевченківського району.  

Всього проектна потужність підпорядкованих лікувальних закладів – 6 207 відвідувань в 

зміну, із них – 1 028 - дитячих закладів .  

Всього населення  222 318 осіб.  

В тому числі дорослого населення – 170 042   

- чоловіків – 69 791                                                                                                                          

- жінок - 100 251 

                                                                                                                                                                     

З числа дорослих:                                                                                                              

- особи пенсійного віку – 59 875 (26,9% від загального числа, 35,2% від дорослого населення)                                                               

- працездатне населення – 110 167                                                                                               - 

жінки фертильного віку (15 - 45 років) – 54 690 

Дитяче населення – 52 276 

- діти від 0 до 14 років – 43 152                                                                                          

- підлітки від 15 до 17 років – 9 124 

Пільгові категорії: 

- ветерани ВВВ – 3 114 осіб, з них 337 учасників АТО; 

- в тому числі інваліди ВВВ – 471 осіб, з них  21 учасник  АТО. 

- учасники бойових дій – 1 016, з них 316 – АТО.                                                              
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- особи,  які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 1 820  дорослих. 

- онкохворі – 9 674 осіб.  

- хворі на інсулінозалежний цукровий діабет – 503 осіб.  

- інваліди  по загальному захворюванню  І – ІІ групи – 4578 осіб. 

 

Ветерани війни, люди похилого віку  та інші пільгові категорії знаходяться  на обліку, 

отримують всі необхідні лікувально–оздоровчі заходи , а також, соціально психологічну та 

трудову реабілітацію: 

- отримали путівки на санаторно – курортне лікування – 97 осіб, з них 13 учасників АТО; 

- проліковано в денному стаціонарі – 221; 

- проліковано в стаціонарі вдома – 649; 

- проліковано в стаціонарних закладах міста – 648, з них 84 учасників АТО 

 За Урядовою програмою «Доступні ліки» заклади охорони здоров’я працюють з 

01.04.2017. Лікарі призначають та виписують пацієнтам із захворюванням серцево-судинної 

системи, бронхіальною астмою, цукровим діабетом II типу лікарські засоби, вартість яких 

підлягає відшкодуванню.  

 У 2018 році розпорядником коштів субвенції з державного бюджету на відшкодування 

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань рішенням Київської міської 

ради «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» визначено Департамент охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

До 01.04.2019 відшкодування коштів аптечним закладам  здійснювалось Департаментом 

охорони здоров’я КМДА. З 01.04.2019 реімбурсація лікарських засобів здійснюється виключно 

за електронними рецептами, виписаними через електронну систему охорони здоров’я. 

Національною службою здоров’я України (НСЗУ) забезпечено повернення коштів аптечним 

закладам, які заключили з нею договір і отримали право працювати в програмі «Доступні ліки».  

Підлягало забезпеченню ліками згідно цієї програми  диспансерних хворих  за даними на 

01.01.2019 : 

I. Гіпертонічна хвороба  - 39 994 особи; 

II. Цукровий діабет тип ІІ – 6 802 особи; 

III. Бронхіальна астма – 1 671 особа. 

 

 Лікарі комунального некомерційного підприємства КНП «КДЦ» виписують пільгові 

рецепти на лікарські засоби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 17.08.1998 

№ 1303 та визначають потребу в забезпеченні інвалідів, зокрема й дітей-інвалідів, технічними 

та іншими засобами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009  № 

1301. Контроль за випискою лікарських засобів здійснюється відповідальними особами КНП 

«КДЦ». За 9 місяців 2019 року лікарських засобів відпущено на суму 5 115 334,0 гр. 

 Лікарі-ендокринологи безвідмовно виписують рецепти для пільгового придбання інсуліну 

хворим на цукровий діабет. За 9 місяців 2019 року пацієнтам було виписано 12493 рецепти на 

препарати інсуліну на суму 10 850 940,0 гр. 

 Зубопротезування пільговим категоріям населення Шевченківського району проводиться 

на базі стоматологічного відділення філії № 2 КНП «КДЦ».  

 За І півріччя 2019 року проведено зубопротезування 232 особам пільгових категорій, 

зокрема: 

– інвалідам війни – 1 особі; 

– учасникам війни – 3 особам; 

– учасникам бойових дій – 1 особі  (учасник АТО); 

– постраждалим від наслідків катастрофи на ЧАЄС – 87особам; 

– пенсіонерам – 127 особам ( із них: 2 внутрішньо переміщеним особам); 

– інвалідам загального захворювання – 13 особам. 
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Кількість відвідувань за І півріччя 2019 року  

Відвідування 2018 

рік 

2019 

рік 

Темпи 

зміни % 

Кількість відвідувань всього: 935 390 797 266 -14,7 

Дорослі  705 780 631 696 -10,5 

Діти  229 610 165 570 -27,8 

Кількість відвідувань вдома 125 826 28 078 -70,7 

Дорослі  85 859 14 412 -83,2 

Діти  39 967 13 666 -20,2 

Запис пацієнтів на прийом до лікарів  здійснюється відповідно до електронної реєстрації 

за програмою  Helsi. 

Відповідно до наказу МОЗ № 540, п.7: «Лікар з надання ПМД може приймати рішення 

про надання окремих послуг за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням 

засобів телекомунікації відповідно до режиму роботи надавача ПМД». Значно зменшилась 

кількість відвідувань вдома, в зв’язку зі зміною  режиму роботи лікарів ПМД - лікарі переведені 

на 5 годинний амбулаторний прийом та 2 години на надання допомоги вдома). 

Стаціонари вдома 

Для хворих, які по сімейним обставинам  не можуть бути госпіталізовані, 

організовуються стаціонари вдома.  Ці хворі знаходяться під постійним наглядом лікаря, 

медична сестра виконує призначення вдома, обов’язково проводяться аналізи крові, аналіз сечі,  

ЕКГ, при необхідності вони консультуються  іншими фахівцями.  

Діяльність стаціонарів вдома за І півріччя 2019 

 

І півріччя 

2018 року 

І півріччя 

2019 року 

Темпи 

зміни 

Проліковано хворих 11 189 5 094 -54,5 

Дорослих 8 158 3 635 -55,4 

Дітей  3 031 1 559 -48,6 

Ліжко днів  109 776 49 747 -54,6 

Дорослих 83 733 35 702 -57,3 

Дітей  26 043 14 045 -46,0 

Проліковано хворих 

 на 10 000  населення  459,20 444,30 -3,2 

Дорослих 413,79 414,7 0,2 

Дітей  630,6 550,0 -12,8 

Проліковано осіб пенсійного віку 5 904 , 72,3%  від всього пролікованого дорослого 

населення. 

Денні стаціонари 

З метою ефективного використання наявних кадрових, матеріальних, фінансових 

ресурсів, оптимізації медичної допомоги населенню, сталої та ефективної роботи денного 

стаціонару внесені зміни до структури ліжкового фонду денних стаціонарів «КДЦ» 

Шевченківського району. 
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Діяльність денного стаціонару за І півріччя 2019 року 

 

 

Загальна характеристика захворюваності 

Станом на 01.07.2019 в районі серед дорослого населення було зареєстровано                  

272 926 випадків захворювань, що становить 13 854,1 на 10 тис. дорослого населення, це на 2,9 

% менше в порівнянні з минулим роком – 14 258,6. Показник захворюваності працездатного 

населення становить 9 033,3 на 10 тис. - 42,3% від загальної кількості. 

Рівень первинної захворюваності дорослого населення становить 3 665,8 на 10 тис. 

населення – 72 217 випадків, що на 10 % менше в порівнянні з минулим роком відповідно             

4 108,2 – 85 305 випадків. У структурі поширеності хвороб за класами найбільшу питому вагу 

мають хвороби системи кровообігу – 33,7%, друге місце займають хвороби органів дихання – 

16,9 %,  третє місце – хвороби органів травлення – 10,2 %, четверте – хвороби сечостатевої 

системи – 9,2%.  

На диспансерному обліку в ЛПЗ району перебуває 164 686 осіб. У структурі 

захворювань найчисленнішою диспансерною групою є : 

Хвороби  системи кровообігу 53 005 осіб – 32,2%, в т. ч. хворі на гіпертонічну хворобу  

39 994. 

Хвороби органів травлення 28149 осіб – 17,1%. 

Хвороби ендокринної системи 17 954 особи  – 10,9% в  т. ч. хворі на цукровий діабет 

7 264, із них 6 802 типу ІІ. 

Хвороби органів дихання 9525 осіб – 5,8% в т. ч. хворі на бронхіальну астму 1 671 особа. 

Протягом останніх років суспільство зазнає значних втрат внаслідок нещасних випадків. 

Динаміка травматизму в районі за минулий рік в порівнянні 2018 роком збільшилась 1,6%. 

В структурі травматизму 99,7% складають травми, не пов’язані з виробництвом.  Перше 

місце має  вуличний травматизм – 53,2%,  друге – побутовий– 39,8%, третє – спортивний – 

5,6%, дорожньо-транспортний – 1,2%. 

Кількість травм серед підлітків збільшилась на 0,6%, серед дітей збільшилась на 23%. 

Кількість травм серед  дітей  та підлітків суттєво збільшилась  за рахунок побутових та  

вуличних пошкоджень.  

ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА 

Туберкульоз 

Оглянуто профілактично з метою виявлення хворих на туберкульоз   43 531 особа  (55 

623 в 2018 році ). При цьому питома вага виявлених хворих при профоглядах в 2019 році 

становила 38%, а в 2018– 35,8%. 

Із числа обстежених на туберкульоз, обстежено рентгенологічно дорослого населення 

43 531, в тому числі 2 298  підлітків. 

Підлягало обстеженню дітей від 0 до 14 років  14 845.Кількість дітей, яким проведена 

туберкулінодіагностика  7 706,  це становить 519,1  на 1 000 населення від тих, що підлягали. 

Всього виявлено 44 випадки захворювань на туберкульоз.  

Питома вага бактеріовиділювачів серед  усіх вперше виявлених хворих на туберкульоз – 

74,1%.  

 І півріччя 

2018 року 

І півріччя 

2019 року 

Темпи зміни 

Проліковано хворих 5 845 5 531 -5,3 

Дорослих 5 325 5 017 -5,8 

Дітей  520 514 -1,1 

Ліжко днів  43 006 43 733 +1,6 

Дорослих 37 679 38 615 +2,4 

Дітей  5 327 5 118 -4,0 

Середня кількість днів 

перебування хворого на ліжку  

7,4 7,9  
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Занедбаних випадків з вини лікарів не було. 

Зроблено мікроскопій мокротиння – 155, виявлено туберкульоз у 10 осіб, що складає 

6,5% до загальної кількості обстежених на туберкульоз методом мікроскопії мокротиння, що 

свідчить про покращення відбору пацієнтів. В районі неодноразово проводились заняття з 

лікарями та медичними сестрами з приводу відбору пацієнтів для аналізу мокроти на МБТ. 

В структурі вперше захворівших на туберкульоз  - не працюючі, що складає 63% від усіх 

вперше виявлених. 

Всього зареєстровано випадків туберкульозу  868, вперше виявлених 44 хворих. Із них: 

tbc легенів – 38 випадків , позалегеневий  - 3 випадки. 

Осіб пенсійного віку зареєстровано 19 осіб, в т.ч. вперше виявлено у 7 осіб.  

Онкологія 

В районі виявлено 398 випадків онкологічних захворювань, із них при профілактичних 

оглядах  232 випадки (58,3%). Збільшилась  кількість вперше виявлених онкологічних хворих 

при профілактичних оглядах, в 2018 році цей показник становив  57,2%. 

На диспансерному обліку в міському онкологічному центрі  перебувають                          

9 094  особи. 

В І півріччі 2019році занедбаність складає 47  випадків (11,8%  від взятих на облік), по 

місту 10,3%. З числа занедбаних випадків 21,3% - скритий  перебіг хвороби, 78,7% - пізнє 

звернення до лікаря. 

Рівень захворюваності жіночого населення на рак молочної залози становить 1 543 

випадки (96,37 на 100 тисяч жіночого населення). Вперше виявлено 58, з них виявлено при 

профогляді  43 (86%.) З кількості хворих, вперше виявлених, виявлено в 1-ІІ стадії  51 випадок 

(87,7%) , занедбаність складає 12,3% від взятих на облік (2 випадки).  

Рівень захворюваності жіночого населення на рак шийки матки  в 2019 році – 11,64, на 

100 тис., (15 випадків) , з них виявлено при профоглядах 6 випадків (40%), занедбаних випадків 

1.  

Вперше виявлені візуальні форми злоякісних новоутворень 2019– 89 випадків, із них 

занедбаних випадків 15 становить 16,8%.  Основна причина занедбаних випадків  пізнє 

звернення до лікаря. 

В структурі взятих на облік по локалізації процесу : 

1 місце – молочна залоза  58  випадків (153,6 на 100 тис. жіночого населення), 

2 місце – шкіра 50 випадків (72,9 на 100 тисяч населення), 

3 місце – ободова  кишка 41 випадок (59,8 на 100 тис. населення). 

 

Медична допомога дітям 

Перебуває під наглядом   52 276 дітей віком від 0 до 17 років.  

Смертність  дітей у віці до 17 років вдома  - немає. 

За звітний період оглянуто профілактично 50 761,  в тому числі діти в віці до 1 року – 

2 228.  

Кількість дітей у віці до 1 року, яким своєчасно проведено первинний комплекс щеплень 

-  2138, що становить  95,2 % від тих, що підлягали.  

Охоплення туберкулінодіагностикою  дитячого населення шляхом постановки 

туберкулінових проб збільшилось з 662,3 (на 1 000 дітей, що підлягали туберкуліновій 

діагностиці)  до 761,1.  

Показник охоплення обов`язковими медичними профілактичними оглядами школярів 

стабільно високий  та складає 99,6%.  

Повнота охоплення диспансерним наглядом дітей  становить 20,1% ,      Забезпеченість 

санаторно-курортним лікуванням дітей пільгових категорій в 2019 році                 92,8 %.  

 

Медичне обслуговування населення, що підлягає включенню у Державний  реєстр 

України  осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС  

 

Перебувало під наглядом на початок звітного періоду – 1811. 

Вибуло з під нагляду протягом звітного періоду  - 13. 
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Перебуває під наглядом на кінець звітного періоду – 1820. 

Оглянуто за звітний період – 1367. 
Із числа оглянутих підлягало лікуванню : 

Амбулаторно – 1367 

Стаціонарно – 434 

- Санаторно – курортне лікування – 193 

- У реабілітаційних центрах – 10 

- В інших закладах – 69 

 

Діяльність діагностичних відділень 

 У комунальних некомерційних підприємствах Шевченківського району м. Києва 

проводяться заходи з виконання завдань міських цільових комплексних програм «Здоров’я 

киян» на 2017 − 2019 роки, Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз 

на 2017 − 2021 роки, Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 − 2021 

роки.  

 На виконання зазначених програм проводиться робота з регулярного оновлення реєстрів 

серед осіб, що потребують централізованого забезпечення виробами медичного призначення та 

відповідними лікарськими засобами (тест-смужки для скринінгу населення: для обстеження 

вагітних та дітей на тиреотропний гормон та вільний тироксин; засобами по догляду за стомою, 

інсулінами, імуносупресорами для хворих, що перенесли трансплантацію органів, медичними 

препаратами для лікування хворих на орфанні захворювання,   лікарськими засобами для 

лікування дітей на епілепсію, вакцини для проведення імунопрофілактики, тестування на ВІЛ-

інфекцію та ін.) 

На виконання реалізації ініціативи FAST TRACK CITIES за 9 місяців 2019 року 

тестування на ВІЛ-інфекцію (крім вагітних і донорів) швидкими тестами проведено 2 372  

особам, виявлено антитіла до ВІЛ у 18 осіб, що складає 0,76% від всіх обстежених на ВІЛ-

інфекцію. 

В рамках реалізації міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 

2017-2021 роки проведено флюорографічних досліджень - 59 654, план виконано на 78% (групи 

ризику – 77%). Направлено на визначення кислотостійких бактерій в мокроті 208 осіб (виявлено 

хворих - 15 осіб - 7,2%). В своїй роботі лікарі використовують скринінгові анкети. 

Рентгендослідження органів грудної клітини при профоглядах виконано 15 141 особі.  

Туберкулінодіагностика виконана на 34,4 % від річного плану, в зв’язку з  недостатньою 

кількістю імунобіологічного препарату в медичних закладах. Відповідно до Угоди між ТМО 

Фтизіатрія та КНП «ЦМПСД» про співробітництво на безоплатній основі з надання 

контрольованого лікування пацієнтам, хворим на туберкульоз, в закладах організовано надання 

DOT послуг.  

  
Торгівля та споживчий ринок  

На території Шевченківського району функціонує 7 підприємств ринкової мережі. 

Загальна кількість торговельних місць складає 1662, в т.ч. продовольчі – 846, непродовольчі – 

816 та 26 соціальних місць. 

Станом на 01.07.2019 на території Шевченківського району в стаціонарних приміщеннях 

розташовано: 

- 908 підприємств роздрібної торгівлі, з них:  

 290  магазинів по продажу продовольчих товарів; 

 618 магазинів  по продажу непродовольчих товарів. 

- 577 підприємств ресторанного господарства  на 29 221 посадкових місць. 

- 665 підприємств побутового обслуговування населення. 
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З метою більш повного задоволення потреб мешканців району на плодоовочеву 

продукцію, максимального наближення продажу сільськогосподарської продукції до 

споживача, реалізації плодоовочів та картоплі по цінах нижчих ніж у торговельній мережі, 

Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією спільно з КП «Міський 

магазин» та КП «Київська спадщина» проведено 31 сільськогосподарський ярмарок. 

Проведення районних ярмарків дає змогу створити належне  конкурентне середовище,  

додаткові робочі місця та задовольнити попит населення району на продовольчі товари та 

плодоовочеву продукцію за доступними цінами. Ярмаркові заходи у столиці проводяться 

відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 № 516-р «Питання 

проведення продовольчих ярмарків», виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення ярмарків у м. Києві» 

На території Шевченківського району м. Києва сільськогосподарські ярмарки проводяться 

відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення ярмарків у місті Києві» та 

графіків проведення сільськогосподарських ярмарків у місті Києві, затверджених Київською 

міською державною адміністрацією. У 2018 році сільськогосподарські ярмарки на території 

району організовувалися комунальним підприємством КП «Міський магазин», у 1-му кварталі 

2019 року КП «Міський магазин» (січень-квітень) та КП «Київська спадщина» (травень-

вересень) (далі-Оператор), що провадять свою діяльність у сфері торгівлі та підпорядковані 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) спільно з Шевченківською районною в місті Києві державною 

адміністрацією. Окрім того, на підставі проведених торгів на електронному майданчику 

Системи ProZorro. Продажі від 21.05.2018 № UA-PS-2018-05-21-000003-3 між КП «Міський 

магазин» (далі - Організатор) та ТОВ «Свіжі сільськогосподарські продукти» (далі – Оператор) 

укладено договір з проведення сезонних та сільськогосподарських ярмарків у місті Києві від 

31.05.2018 № UA-PS-2018-05-21-000003-3-я. 

Постійна зміна операторів ярмаркових заходів впливає на їх кількість та якість.  
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Було проведено ярмаркових заходів: 

- у 2016 році - 40; 

- у 2017 році – 45; 

- у 2018 році – 41; 

- у 2019 році – 31 

 
З учасниками ярмарку постійно проводиться роз’яснювальна робота та  надаються 

консультації стосовно провадження торговельної діяльності відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної 

діяльності та правил торговельного обслуговування населення». Опрацьовані схеми розміщення 

об’єктів торгівлі на сезонних та сільськогосподарських ярмарках в Шевченківському районі – 8. 

На виконання п. 2 протокольних доручень від 06.02.2019 № 08/286-28  напрацьованих 

під час засідання постійної комісії з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, 

згідно наказів начальника головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві від 

04.03.20189 № 13-АГ, від 19.03.2019 № 1484 та від 03.04.2019 № 1746 «Про збір інформації» 

щодо впровадження системи моніторингу діяльності суб’єктів господарювання за ризик-

орієнтовним підходом, робочою групою у складі представників Головного управління 

Держпродспоживслужби в м. Києві та Шевченківської районної в міст Києві державної 

адміністрації з березня по травень 2019 обстежено 71 підприємство торгівлі і ресторанного 

господарства, та 6 ярмарків. За результатами обстеження складено чек-листи з питань 

дотримання законодавства України що регулює відносини в сфері торгівлі та надання послуг, 

приписи щодо порушення правил благоустрою (надання договір на вивезення сміття, 

прибирання біля сміттєвих баків, документів на розміщення літніх майданчиків) та надано 

консультативну допомогу керівникам підприємств. 
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За самовільне розміщення торгівельних лотків поза межами локації ярмарків на 

адміністратора ярмарків Багач. В.Л. складено протоколи (пункт 20.1.1. Рішення Київської 

міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва»).   

На виконання доручення  Департаменту  промисловості та розвитку підприємництва  

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 16.01.2019       

№ 109/353 проводився  моніторинг об’єктів по реалізації хліба та хлібобулочних виробів, що 

користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві, в кількості - 26. За результатами 

моніторингу направлено узагальнену інформацію в кількості – 6.  

Розглянуто у встановлений законодавством термін 307 доручень, листів, звернень від 

органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян 

з напряму діяльності відділу, у  т.ч. які надійшли через  КБУ «Контактний центр міста Києва 

1551»177 

 

На виконання п. 1.5. рішення КМР від 09.10.2014 № 285/285 «Про координацію 

інформаційної діяльності та захист інформаційної безпеки держави на території міста Києва» 

проводився моніторинг підприємств торгівлі щодо розміщення товарів російського 

виробництва, в кількості - 20; 

На виконання п. 17 робочого плану підготовки та проведення новорічних та різдвяних 

заходів у місті  Києві затвердженої  розпорядженням КМДА  № 2215 від 07.12.2018 

проводилось обстеження центральної частини м. Києва (Михайлівська площа та прилеглі до неї 

вулиці) щодо виконання СПД вимог п.1 рішення КМР від 23.12.2010 № 413/5225.    

На виконання рішення КМР від 27.09.2018 №1529/5593 «Про встановлення обмеження 

продажу пива(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. 

Києві»  проводився збір даних виконання СПД заборони реалізації алкогольних напоїв з 23.00 

год. до 10.00 год. Розміщено на веб-сайті публікації щодо змін до законодавства України з 

питань торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг населенню та ін. – 12. 

У травні поточного року проведено підготовку до районного конкурсу-огляду суб’єктів 

господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у 

Шевченківському районі шляхом здійснення комплексного обстеження підприємств. Всього 

обстежено – 20. 

На виконання доручень протоколу робочої наради з обговорення організаційних питань з 

районними в місті Києві державними адміністраціями від 13.02.2019 № 16 здійснено 

організаційну методично-консультативну роботу з суб’єктами господарювання щодо виконання 

заходів, спрямованих на безпечну, безаварійну роботу підприємств ринкової мережі у весняно-

літній період 2019.  

Також, у період підвищеної пожежної небезпеки  проведено роботу з керівниками 

підприємств ринкової мережі щодо забезпечення належного протипожежного контролю з боку 

адміністрацій ринків.  

Крім того, на виконання доручення КМДА проведено моніторинги підприємств ринкової 

мережі та побутового обслуговування населення щодо благоустрою, недопущення торгівлі 

первоцвітами. 
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Інформаційна політика 

 

За результатами проведення апаратних нарад та засідань Колегії, прийомів громадян 

головою РДА, звіти про роботу,  які підготовлені структурними підрозділами, інформація про 

події в районі, оголошення, довідкова та роз’яснювальна інформація розміщується на субвеб-

сторінці Шевченківської РДА. З метою донесення до мешканців необхідної, актуальної 

інформації  структурними підрозділами використовуються різні форми інформування, а саме 

проведення семінарів, круглих столів, зустрічей, розміщення інформації на стендах, 

інформаційних табло, дошках оголошень житлових будинків, надсилання адресних 

інформаційних листів, тощо. 

На виконання доручень вищих органів, з метою інформування громади про виконання 

реалізацію державних та міських програм на сайті постійно з’являються нові рубрики, банери, 

розділи. Останнім часом створено такі актуальні рубрики, як «Громадський бюджет», «Як 

обрати лікаря. Покрокова інструкція», «Україна-НАТО», «Україна- ЄС», «Вступ на військову 

службу за контрактом», «Електронний запис до лікаря», «Пільгове кредитування» та інші. 

Розділи, рубрики  постійно наповнюються відповідною тематичною інформацією, 

підготовленою відділом та наданою іншими структурними підрозділами. 

Розділи «Новини», «Анонси», «Оголошення» містять інформацію про заплановані або 

проведені заходи за участю керівництва Шевченківської райдержадміністрації, організовані 

структурними підрозділами чи закладами, що у сфері управління РДА. 

Крім того, розміщуються інформаційні матеріали, надіслані територіальними  підрозділами 

Державної казначейської служби України, ДФС, Національної поліції України, Пенсійного 

фонду України, Київської місцевої прокуратури, Фонду соціального страхування України, 

Державної служби зайнятості, військового комісаріату, інформація різних установ та 

організацій за дорученнями керівництва, а також поширюються новини з офіційних сайтів 

Президента України, Кабінету Міністрів України та Київської міської держадміністрації.  

Протягом І півріччя 2019 року тільки в розділах «Новини», «Анонси», «Оголошення» 

було розміщено 835 інформаційних матеріалів. 

Протягом І півріччя 2019 року на сайті розміщено 186 фотоальбомів. 

Керівництво Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації надає 

коментарі представникам засобів масової інформації, бере участь у програмах на телебаченні та 

радіоефірах, прямих телефонних лініях, надаються відповіді за запитами на інформацію, що 

надходять від фізичних та юридичних осіб, засобів масової інформації, тощо.  

Для забезпечення прозорості та вільного доступу громадян до інформації постійно 

проводиться робота щодо налагодження ефективного зворотнього зв’язку між 

райдержадміністрацією та громадськістю району, залучення активних мешканців, Громадської 

ради до участі в процесі обговорення та прийняття рішень, пов’язаних з інтересами різних 

соціальних груп, посилення громадського контролю за ефективністю та якістю надання послуг 

тощо. 

Постійно проводяться консультації з громадськістю з питань, що стосуються суспільно-

економічного розвитку району та життєвих інтересів широких верств населення, адже це 

важливий інформаційний захід, спрямований на з’ясування громадської думки на етапі 

підготовки рішень виконавчих органів влади або під час внесення змін.  

Протягом підзвітного періоду відбувалося широке інформування населення щодо 

програм соціально-економічного розвитку: «Теплих кредитів», «Доступні ліки», «Турбота. 

Назустріч киянам», «70/30%», «Безпечна столиця», «Безбар’єрне середовище. Київ без 

бар’єрів», «Лікар у вашому домі», «Партнерство «Відкритий Уряд», «Електронна столиця», 

«Громадський бюджет» та впровадженні концепції «Кyiv Smart City 2020». 

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна кампанія з питань європейської інтеграції 

громадян України стосовно їх прав та обов’язків у рамках впровадження ЄС безвізового 

режиму для України; євроатлантичної інтеграції та співпраці України з Організацією 

Північноатлантичного договору (НАТО). 

 


