
 

 

ЗВІТ 

про діяльність Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації за 2019 рік 
 

 

За 2019 рік до загального фонду бюджету м. Києва від платників податків 

Шевченківського району надійшла найбільша кількість податків та зборів та 

становить 10,2 млрд. грн., що складає майже четверту частину, або 22,8% всіх 

надходжень до бюджету м. Києва (надходження до загального фонду бюджету 

міста Києва складають 44,7 млрд. грн.).  

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до 

загального фонду бюджету м. Києва по Шевченківському району збільшилися 

на 1,8 млрд. грн, що також є найбільшим показником серед всіх районів, та 

становить 21,2% всього приросту надходжень по м. Києву, які складають в сумі 

7,7 млрд. грн. 

Бюджетні асигнування для Шевченківської районної в місті Києві державної 

адміністрації на 2019 рік були затверджені у сумі 1,8 млрд. грн та використані на 

виплату заробітної плати, забезпечення дітей та учнів закладів освіти 

харчуванням, на розрахунки за використані енергоносії, на утримання установ та 

закладів, на благоустрій району та проведення капітальних ремонтів, 

капітальних вкладень, придбання обладнання для закладів соціально-культурної 

сфери та об’єктів житлово-комунального господарства.  

Виконання видатків склало 1,4 млрд. грн або 96,7% до плану з урахуванням 

змін. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень, потреби 

розпорядників коштів у відповідних видатках та наявного фінансового ресурсу.  

У першочерговому порядку профінансовані видатки на захищені статті 

витрат, виконання яких склало 1,2 млрд. грн. або 97,1 % до планових призначень, 

з них:  

• заробітна плата з нарахуваннями – 1,1 млрд. грн. 

• оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії – 89,3 млн. грн. 

• харчування – 51,3 млн. грн.  

• медикаменти –  0,9 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 211,3 млн. грн., в тому числі 61,7 млн.грн. 

видатки на житлово-комунальне господарство та благоустрій району.  

Із загальної суми видатків 2019 року – 1416,2 млн.грн основну питому вагу 

складають видатки на утримання установ освіти, враховуючи їх найбільшу 

мережу, так даний показник у 2019 році сягнув 80,9% (1145,6 млн.грн). На 

благоустрій району спрямовано 4,3% від загальних видатків, а саме –                   

61,7 млн.грн. На інші галузі соціально-культурної сфери направлено 7,1%, що 

становить 100,2 млн.грн. 



Порівнюючи виконання кошторисів за 2019 рік з попереднім звітним 

періодом 2018 року, темп зростання використання коштів складає 121,7 %.  

Згідно Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на                               

2018 – 2020 роки та розподілу асигнувань на фінансування капітальних вкладень 

за рахунок бюджетних коштів на 2019 рік по об’єктах, де замовником є 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація було заплановано  

287,0 млн грн, в тому числі: за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку – 19,7 млн грн. За 2019 рік використано коштів на капітальні вкладення 

та капітальний ремонт  в сумі 280,3 млн грн.  

Проінвестовано в 2019 році капітальних вкладень по Шевченківському 

району (280,3 млн грн) на будівництво, реставрацію, реконструкцію та 

капітальний ремонт в 1,9 рази більше в порівнянні з 2018 роком (150,9 млн грн).  

У 2019 році по Шевченківському району використано асигнувань на 

будівництво, реставрацію та реконструкцію на суму 121,8 млн грн, в тому числі 

по галузях: житлово-комунальне господарство – 99,5 млн грн; освіта –                  

22,3 млн.грн. 

Також значну частину асигнувань направлено у 2019 році на будівництво, 

реставрацію та реконструкцію в 2,7 рази (121,8 млн.грн.) більше в порівнянні з 

2018 роком (45,2 млн.грн.).  

«Рівень використання видатків на капітальні вкладення та капітальний 

ремонт за рахунок коштів бюджету м. Києва» за 2019 рік становить 97,5%.  

У 2019 році по Шевченківському району використано асигнувань на 

будівництво, реставрацію та реконструкцію на суму 121,8 млн.грн., в тому числі 

по галузях: житлово-комунальне господарство – 99,5 млн.грн.; освіта –               

22,3 млн грн. 

На реконструкцію тепломереж використано коштів на суму –                             

98,8 млн грн. 

Проведено перепідключення споживачів від котельні ПП «Бонвояж» до 

районної котельні «Молодь» ПАТ «Київенерго». Виконано робіт на суму          

82,0 млн.грн. За період з 2012 по 2019 роки використано коштів на 84,9 млн грн.  

На реконструкцію тепломереж перепідключення споживачів від котельні 

ДП «Групова котельня УМТ та ГЗ ГУ МВС України в Київській області» у 2019 

році використано коштів на суму 16,8 млн.грн. За період з 2013 по 2019 роки 

використано 25,3 млн. грн.  

На реконструкцію скверу на розі вулиць В. Винниченка та Павлівської у 

Шевченківському районі на виконання проектних робіт використано -                   

0,5 млн грн. 

На будівництво пішохідних доріжок в парку «Сирецький Яр» у 

Шевченківському районі міста Києва  на виконання проектних робіт 

використано -  0,2 млн грн. 

По галузі «ОСВІТА» 

Протягом 2019 року виконувалися роботи з реконструкції та реставрації 

приміщення під розміщення державного спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв №2                                             

ім. М.І. Вериківського» – використано коштів на суму 22,4 млн грн, 100% 

виконання, в т.ч.: 2,7 млн.грн кошти міського бюджету, 19,7 млн.грн за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку.  



Будинок по вул.Воровського,2 Київської дитячої школи мистецтв №2             

ім. М.І.Вериківського була заснована в 1931 році, є найстарішою школою 

України початкової мистецької освіти і естетичного виховання, є пам’яткою 

історії та нововиявленою пам’яткою архітектури.  

Протягом останніх років проводилась реставрація фасаду будівлі та 

будівництво концертної зали на 350 місць. Прибудована концертна зала надасть 

можливість покращити навчальний процес, реалізовувати виставки, театральні і 

балетні вистави, концертні програми різних видів мистецтв.  

Галузь «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» 

Заплановано асигнувань на суму 2,6 млн грн., з них: «Реставрація комплексу 

стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією 

нежилих будівель на вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі 

м.Києва» заплановано проектні роботи  на 10,0 тис. грн.  

Стадіон планується реконструювати за два роки. Орієнтовна сума  

реконструкції становить 350-400 млн грн. 

У 2018 році Кабінет Міністрів України передав стадіон «Старт» у 

Шевченківському районі у комунальну власність міста Києва. Для повернення 

стадіону спочатку в державну, а потім у комунальну власність, знадобилося         

24 судові засідання.  

На пленарному засіданні сесії Київської міської ради 24.10.2019 року було 

затверджено рішення «Про надання в постійне користування комунальному 

підприємству «Спортивний комплекс «Старт» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування Спортивного комплексу «Старт» на 

вул.Шолуденка,26-28/4 в Шевченківському районі міста Києва». В 2020 році 

заплановано 12,3 млн.грн, в т.ч.: на виконання проєктних робіт – 7 млн.грн;  на 

реконструкцію об’єкту – 5,3 млн грн. 

 

КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ 

В 2019 році по капітальному ремонту використано асигнувань по об’єктах 

соціальної сфери та житлово-комунального господарства в 1,5 рази більше в 

порівнянні з 2018 роком та в 1,3 рази більше в порівнянні з 2017 роком. 

Значні кошти у 2019 році були витрачені на проведення капітальних 

ремонтів (325 видів робіт на об’єктах) за рахунок коштів спеціального фонду 

бюджету м. Києва (бюджет розвитку) - 158,4 млн. грн. (план – 162,5 млн грн), що 

становить 97,5% виконання.   

з них: 

- житлово-комунальне господарство  - 108,1 млн грн;  

- освіта – 32,5 млн грн; 

- культура і мистецтво – 10,6 млн грн; 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 7,2 млн грн.  

У 2019 році за результатами відкритих торгів, підписаний договір та 

виконано капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій 

та внутрішньоквартальних проїздів на суму 64,8 млн.грн. на 152 об’єктах 

загальною площею 75 тис 562 кв. м.  

 

Галузь «ОСВІТА» 

https://hmarochos.kiev.ua/2018/10/25/kabmin-peredav-stadion-start-u-komunalnu-vlasnist-teper-yogo-mozhut-restavruvati/


По галузі «Освіта» на 2019 рік використано коштів в сумі  32,5 млн грн,  

98,8% , з них: 

 заклади загальної середньої освіти – виконання – 25,5 млн грн, 98,5%,  

 заклади дошкільної освіти - виконання – 7,0 млн грн, 100%.  

Це зокрема : 

 капітальні ремонти харчоблоків на суму 6,4 млн. грн.; 

 поточні ремонти місць загального користування на загальну суму              

5,5 млн. грн.; 

 поточні ремонти приміщень закладів, як  дошкільної освіти так і загальної 

середньої освіти на загальну суму 11,6 млн.грн.; 

Також значна увага приділялась поточним ремонтам вхідних  груп закладів 

освіти на 9,5 млн.грн. 

 

Галузь   «Житлово-комунальне господарство»  

По галузі «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в сумі 

108,1 млн грн, що становить 96,9% виконання. Слайд 11. 

Галузь «Культура та мистецтво 

По галузі «Культура та мистецтво» використано коштів в сумі 10,6 млн грн, 

що становить 98,7%, з них виконано: 

 капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. М. Костомарова на                    

вул. Щербаківського Данила,51-в (бібліохаб) – 8,8 млн грн;  

 заміна вікон: бібліотеки ім.С.Васильченка для дітей на 

вул.Половецькій,7/13 - 0,3 млн грн;  

 бібліотеки ім. А.Міцкевича на вул. І.Франка, 16/2 – 0,4 млн грн; 

 капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 

бібліотеки ім. А. Міцкевича на вул. І. Франка, 16/2 – 1,1 млн грн. 

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 
використано коштів в сумі 7,2 млн грн, що становить 98,9%, з них виконано: 

 капітальний ремонт приміщень: 

 територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Шевченківського району м. Києва на вул. Білоруській, 11 – 2,8 млн грн; 

 комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована 

долина" Шевченківського району м. Києва – 2,7 млн грн; 

 благоустрій території комунального підприємства "Дитячий оздоровчий 

табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва - 0,4 млн грн. 
 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я Слайд 1 
 

7 липня 2017 року підписана Угода про співпрацю в рамках впровадження 

сталої моделі надання послуг у сфері ВІЛ в місті Києві під назвою «Зміцнення 

систем охорони здоров'я з метою забезпечення сталої відповіді на епідемію 

ВІЛ/СНІД в Україні». В реалізації проекту взяли участь підпорядковані заклади:- 

3 Центри ПМСД та КДЦ Шевченківського району. 

 

 2018 2019 



Обстежено на ВІЛ швидкими тестами, 

осіб 
8911 4293 

з них виявлено осіб з АТ до ВІЛ, 45 28 

що складає від обстежених 0,5% 0,65% 

 

Медики Шевченківського району міста Києва реалізують Урядову 

програму «Доступні ліки», виписано 75932 електронних  рецептів, підлягало 

забезпеченню ліками згідно цієї програми диспансерних хворих у 2019 році : 

 

Гіпертонічна хвороба - 39994 особи 

Цукровий діабет тип ІІ - 6802 особи 

Бронхіальна астма - 1671 особа 

 

В рамках реформи медичної галузі запроваджено вільний вибір лікаря 

пацієнтами.  

В підпорядкованих закладах охорони здоров’я створено умови для 

підписання декларацій:  

 100% лікарів забезпечено автоматизованими робочими місцями та 

витратними матеріалами; 

 всі робочі місця підключено до Інтернет – мережі; 

 створено електронний запис пацієнтів на прийом до лікаря; 

 укладено договори закладів первинної медико-санітарної допомоги з 

Національною службою здоров’я України; 

 створюються електронні медичні картки на кожного пацієнта. 

Станом на 01.01.2020 лікарями  підприємств укладено 166258 декларацій, 

що становило 75,2 % від  кількості прикріпленого населення. 

У 2019 році відповідно до вимог Національної служби здоров'я України 

відкриті сучасні реєстратури, які надають можливість доступу осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних  груп населення. 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. 

 

Обладнання та оснащення, КДЦ тис.грн 

Лабораторні меблі 198,8 

Офісні меблі 264,5 

Оргтехніка 924,0 

Інше 165,0 

Всього 1552, 

 
 

Проведення  ремонтів  

№ 

п/п 
Повна назва об’єкту капітального ремонту та 

капітальних вкладень відповідно до програми Вартість, грн 



1 

Капітальний ремонт системи каналізації, заміна стояків 

каналізації Комунальне некомерційне підприємство 

«Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського 

району міста Києва, вул.Саксаганського, 100  

99507,0 

2 

Капітальний ремонт приміщень першого поверху 

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-

діагностичний центр» Шевченківського району міста 

Києва, вул.Саксаганського, 100 

179900,0 

3 

Капітальний ремонт приміщень шостого поверху 

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-

діагностичний центр» Шевченківського району міста 

Києва,  

вул. Саксаганського, 100 

198966,0 

4 

Капітальний ремонт електрощитової, заміна по 

поверхових розподільчих щитів Комунальне некомерційне 

підприємство «Консультативно-діагностичний центр» 

Шевченківського району міста Києва вул. Саксаганського, 

100 

489500,0 

5 
Капітальний ремонт фасаду з утепленням КНП “ЦПМСД 

№3” Шевченківського району  м. Києва,  вул. Ризька,1 
4597145,6 

6 
Капітальний ремонт (заміна ліфта) КНП “ЦПМСД №3” 

Шевченківського району м. Києва,  вул. Ризька,1 
870634,8 

7 
Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП “ЦПМСД 

№3” Шевченківського району  м. Києва,  вул. Ольжича, 16 
6059139,13 

8 

Капітальний ремонт вхідної групи з влаштуванням 

пандусу будівлі  
КНП“ЦПМСД №3” Шевченківського району    

м. Києва,  вул. Щербаківського  Данила, 70 

3419499,40 

9 
Капітальний ремонт приміщень КНП «ЦПМСД №1» 

Шевченківського району м. Києва, Б.Хмельницького,37 
2527000,4 

 Всього  18441292,33 

 

Придбання обладнання в Центрі первинної медико-санітарної допомоги 

№3 

Назва обладнання Кількість Вартість, грн 

Пульсоксиметр “БІОМЕД ВР-10М” 6 5370,00 

Пульсоксиметр CMS50C 5 4640,00 



Апарат для вимірювання рівня 

глюкози та холестерину в крові 

“EASY TOUCH” 

6 6600,00 

Електрокардіограф ECG300GT 1 36366,00 

Електрокардіограф ECG600GT 1 27115,00 

Аналізатор сечі CITOLAB READER 

300 

3 94500,00 

Всього  174591,00 

 

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 

 

У Шевченківському районі міста Києва у 2019 році було реалізовано всі 45 

громадських проєктів, передбачених для реалізації. З запланованих для реалізації 

громадських бюджетів 16,96 млн. грн використано 16,81 млн. грн (99,1%). 

Найбільше проєктів було реалізовано в установах освіти району – 37, в тому 

числі 12 проєктів Громадський бюджет діти (EVORANK). В рамках благоустрою 

району виконано 4 проекти, найбільший – «Створення екопарку з провадженням 

енергосберігаючих технологій та іноваційних екосистем» на Рейтарській. Для 

популяризації та розвитку спорту району здійснено 3 громадських проєкти серед 

яких наймасовішим був «Snegfest - молодіжний фестиваль спортивного, 

активного та музичного відпочинку». Також в рамках святкування  Дня Києва 

проведено фестиваль електронної музики Radioday free open air.  

В рамках проведення громадського бюджету-2020 по Шевченківському 

району визначено 33 проекти-переможці на загальну суму 13,6 млн грн. 

 

Центр надання адміністративних послуг  

В січні 2019 року було утворено Управління (Центр) надання 

адміністративних послуг зі штатною чисельністю 44 адміністратори.  

 В 2019 році через ЦНАП надавались більше 160 видів адміністративних 

послуг (для порівняння: у 2017 році – 151 вид послуг, у 2018 році – 157 видів 

послуг). 

У звітному періоді зареєстровані 105262 адміністративні послуги (для 

порівняння: у 2017 року – 83739 справ, у 2018 року – 88105 справ). Найбільш 

затребувані послуги в Шевченківському районі – послуги у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців; реєстрації місця 

проживання; у сфері земельних відносин та у сфері працевлаштування іноземців. 

Впроваджено надання «Швидких послуг» з реєстрації/зняття з реєстрації 

місця проживання дітей до 14 років, зняття з реєстрації місця проживання за 

особистим зверненням особи або на підставі свідоцтва про смерть шляхом 

надання цих послуг безпосередньо працівником відділу реєстрації в приміщенні 

ЦНАП. Послуги надаються заявникові за 15 хвилин.  

 



Надання соціальних послуг мешканцям району  

 

 Перераховано соціальні стипендії вищим навчальним закладам для 

виплати 3,6 тис. студентам на загальну суму 44,8 млн. грн. 

 

 Відшкодовано пільг на житлово-комунальні послуги 32,4 тис. особам на 

загальну суму 55,8 млн. грн.  

 

 Надано одноразову адресну матеріальну допомогу за рахунок програми 

«Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» – 1,5 тис. особам на 

загальну суму 3,4 млн. грн. 

 

 Призначено щомісячну адресну допомогу особам,  які переміщуються з 

тимчасово окупованої території та районів проведення АТО 2,6 тис. 

громадянам, взято на облік 1,9 тис. осіб 

 

 Призначено компенсацію на продукти харчування та оздоровлення  2,9 

тис. громадянам потерпілих від ЧАЕС  на загальну суму  1,3 млн. грн. 

 

 Призначено грошову компенсацію на придбання житла 37 сім’ям з числа 

загиблих учасників АТО та учасників бойових дій на території інших 

держав; інвалідів  І-ІІ групи - учасників АТО та учасників бойових дій на 

території інших держав; учасників бойових дій та інвалідів ІІІ групи з 

числа внутрішньо переміщених осіб на загальну суму близько 75,0 млн. 

грн. З них грошову компенсацію виплачено 6 сім'ям на суму 9,7 млн. грн.  

 

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. В цілому за цей час у таборі відпочило 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. 

Крім цього, у 2019 році під час літніх канікул районним Управлінням праці 

та соціального захисту населення оздоровлено ще 62 дитини вищевказаних 

категорій осіб. 

 

Торгівля та споживчий ринок.  

Станом на 31.12.2019 на території Шевченківського району в стаціонарних 

приміщеннях розташовано: 

- 909 підприємств роздрібної торгівлі, з них:  

- 291  магазинів по продажу продовольчих товарів; 

- 618 магазинів  по продажу непродовольчих товарів. 

- 574 підприємств ресторанного господарства  на 29 101 посадкових місць. 

- 665 підприємств побутового обслуговування населення. 

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. 

 

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», КП 

«Київська спадщина» та КП «Поділ Нерухомість»  проведено 68 

сільськогосподарських  ярмарків. 

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.  

  

Забезпечення житлом 

 

Станом на 01.01.2020 в Шевченківській районній в місті Києві державній 

адміністрації на квартирному обліку перебувало 7721 родина, з них 

першочерговиків – 3268, позачерговиків – 528, загальна черга – 3925. 

На квартирному обліку в районі перебуває: 

- інвалідів війни, учасників АТО – 28 

- сімей загиблих учасників АТО - 6 

- учасників бойових дій, залучених до АТО – 349 

- багатодітних сімей – 255 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 55 

- науково-педагогічних працівників – 342 

- 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 –122 

- інші пільгові категорії – 2647. 

За спільними рішеннями адміністрацій та профкомів підприємств, установ 

та організацій Шевченківського району в поточному році було відпрацьовано та 

оформлено документи на отримання  93 жилих приміщень та 283 службових 

жилих приміщень. Видано 376 ордерів, з них на виконання Закону України «Про 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» видано ордери 

19 мешканцям гуртожитків. 

Протягом 2019 року Департаментом будівництва та житлового 

забезпечення передано в розпорядження адміністрації району та надано 54 

житлові приміщення, з них: дітям-сиротам – 11, учасникам АТО – 27, інвалідам 

АТО – 3, інвалідам Революції Гідності – 1, інвалідам-інтернаціоналістам – 2, 

багатодітним – 1, матерям-героїням – 1, іншим пільговим категоріям – 8. 

 

Охорона навколишнього середовища  

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 ПРАТ 

"Київська овочева фабрика", ТОВ «Електроприлад», ПРАТ «ЕПОС 2011», вул. 

Глибочицька, 28, ВАТ «Будшляхмаш», ЗАТ «Пластмаш», ЗАТ «ВТШВ «Дана», 

ВАТ «Поліграфкнига», ВАТ «Київський мотоциклетний завод».  

Крім того, за даними статистики в 2019 році на охорону навколишнього 

природного середовища підприємствами Шевченківського району було залучено 

на 35% капітальних інвестицій більше ніж в минулому році.  

За даними статистики продовж минулого року суб’єктами господарювання 

району було утворено на 30,6 тис.тон відходів більше ніж в попередньому. В той 

же час, протягом 2017-2019 років підприємствами Шевченківського району не 

накопичувались відходи у місцях їх видалення. Всі відходи передавались 

переробникам на утилізацію. 

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. 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 з 

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. 


