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Структура видатків загального фонду в розрізі кодів 

економічної класифікації 
 

83,3% 

5,2% 

1,4% 

4,2% 
5,9% 

Заробітна плата з нарахуваннями - 

831,6 млн. грн (83,3%) 

Енергоносії 52,4 млн. грн (5,2%) 

Харчування 13,7 млн. грн (1,4%) 

Благоустрій району, експлуатація та 

технічне обслуговування житлового 

фонду  41,5 млн. грн (4,2%) 

Інші незахищені видатки 59,0 млн. грн 

(5,9%) 
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Структура видатків загального фонду бюджету в 

розрізі галузей 

84,9% 

0,3% 

0,4% 

4,2% 

1,5% 

2,7% 

6,1% 

Освіта - 847,7 млн.грн. (84,9%) 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення  - 2,7 млн.грн. (0,3%) 

Молодіжна політика - 3,7 млн.грн. 

(0,4%) 

Житлово-комунальне господарство - 

41,5 млн.грн. (4,2%) 

Культура і мистецтво - 14,8 млн.грн. 

(1,5%) 

Фізична культура і спорт - 26,7 

млн.грн. (2,7%) 

Державне управління - 61,1 млн.грн. 

(6,1%) 
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Програма економічного і соціального розвитку м. Києва  

на 2021-2023 роки по Шевченківській районній в місті 

Києві державній адміністрації у І півріччі 2021 року 

184,3 млн.грн 
170 видів робіт 

56,5 млн.грн 
30,6% виконання 

13,5 

170,8 

ЗАПЛАНОВАНО 

7,3 

49,2 

ВИКОНАНО  

НА 01.07.2021 

Капвкладення 

Капремонт 
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Будівництво будівлі спального корпусу комунального 

підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Зачарована 

долина» Шевченківського району м. Києва в урочищі 

Кам’янка, с. Осій, Іршавського району Закарпатської області 
 

МАКЕТ 

БУЛО СТАЛО 

Виконано станом на 01.07.2021 
 

 освоєно 7,3 млн.грн (58,6% виконання) 

 

 план у 2021 році - 12,5 млн.грн 

Соціальний ефект: збільшення 

кількості дітей, які зможуть відпочити та 

оздоровитися в таборі; за 5 літніх змін 

буде забезпечено оздоровленням та 

відпочинком 200 дітей, які в першу 

чергу потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки. 
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Реставрація комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням 

до сучасних вимог та реконструкцією нежилих будівель на 

вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі м. Києва 

(проєкт) 

 

Соціальний ефект: 

 збереження функціоналу футбольного стадіону; 

 відновлення об’єктів культурної спадщини: пам’ятний знак на честь футболістів київського 

«Динамо» під час Другої світової війни та інших; колон головного входу; головне спортивне 

ядро; 

 створення належного доступу громадян до спортивних споруд; 

 пропаганда здорового способу життя. 
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Реставрація комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням 

до сучасних вимог та реконструкцією нежилих будівель на 

вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі м. Києва 

(проєкт) 

 

 Виконано у І півріччі 2021 

року 

 освоєно 1,8 млн.грн (статутні кошти 

КП «СК «СТАРТ»; 

 виконано Етап2: «Ескізний проект» 

та «Проєкт». 

Виконано станом на 01.01.2021 
 

 освоєно 1,7 млн.грн (статутні кошти 

КП «СК «СТАРТ»); 

 виконано Етап1: «Ескізний проект». 

Планується після завершення 

реставрації та реконструкції 
 

 облаштування трибун з 

влаштуванням навісу; 

 облаштування льодової арени; 

 озеленення території, облаштування 

газону; 

 установку вуличних тренажерів; 

 облаштування пішохідної зони, 

бігової і велодоріжок; 

 будівництво паркінгу; 

 розміщення скейт-парку із 

бетонною чашею та памп-треку –

спеціальної велосипедної траси. 
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Капітальний ремонт. 

Виконання Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва у І півріччі 2021 року 

 

Житлово-

комунальне  

господарство 

106,9 

25,3 

23,7% 

Освіта* 

36,0 

17,3 

48% 

Соціальний 

захист  

та соціальне 

забезпечення 

23,9 

6,5 

27,4% 

Державне 

управління 

2,5 

Культура  … 

1,5 

0,05 
3,2% 

 

ВИКОНАНО:  49,2 млн.грн (28,8%) 

 

ПЛАН:        170,8 млн.грн (168 видів капітальних робіт)  
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Капітальний ремонт по галузі «Соціальний захист та 

соціальне забезпечення» станом на 01.07.2021 
 

Виконано:  6,5 млн грн (27,4%) 

План:          23,9 млн грн 

Всього:       4 види капітальних робіт 2-х об’єктів 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) Шевченківського району на вул. 

Білоруській, 11  

КП «Дитячий оздоровчий табір 

«Зачарована долина» 

 Капремонт приміщень – 4,4 млн.грн;  

22,2% виконання (план 19,7 млн.грн) 

 Капремонт приміщень – 2,2 млн.грн;   

98,7% виконання; роботи завершено (план 

2,2 млн.грн); 

 Благоустрій території – план 0,5 млн.грн; 

 Облаштування спортивних майданчиків – 

план 1,5 млн.грн. 
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Капітальний ремонт по галузі «Освіта» станом на 

01.07.2021 

 

 7,9 

 28,1 

ЗАПЛАНОВАНО 

 2,0 

 15,3 

ВИКОНАНО НА 01.07.2021 

ЗДО 

ЗЗСО 

ПЛАН 

млн.грн 

ФАКТ 

млн.грн 

ВИКОНАННЯ 

% 
ПРИМІТКИ 

ВСЬОГО 36,0 17,3 48% 
22 об’єкта заплановано, з них: на 12 об’єктах 

роботи на стадії завершення 

Садочки 

(ЗДО) 
7,9 2,0 25,8 2 об’єкта – роботи на стадії завершення 

Школи (ЗЗСО) 
28,1 15,3 54,3 10 об’єктів - роботи на стадії завершення 
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Капітальний ремонт по галузі «Житлово-комунальне 

господарство» станом на 01.07.2021 
 

ПЛАН  

106,9 млн.грн 

137 об’єктів 

ВИКОНАНО 

 25,3 млн.грн 

(23,7% виконання) 

34,2 

30,3 

21,9 

9,2 
8,3 

2,0 0,7 0,3 

Асфальтне покриття (39 об'єктів) 

Ремонт (модернізація) модульних ІТП ЖБ (33 об'єкта) 

Ремонт житлового фонду на умовах співфінансування (40 об'єктів) 

Благоустрій території (4 об'єктів) 

Ліфти (3 об'єкта) 

Облаштування ігрових та спортивних майданчиків (13 об'єктів) 

Проєкти Громадського бюджету (4 проєкти) 

Ремонт (реставрація) житлових будинків - пам'яток архітектури на умовах співфінансування (1 об'єкт) 
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Капітальний ремонт по галузі «Житлово-комунальне 

господарство» (капремонт асфальтного покриття 

прибудинкових територій) 

ПЛАН 

 
 

34,2 млн.грн 

 

39 об’єктів 

 

ВИКОНАНО на 

01.07.2021 
 

24,8 млн.грн 

(72,5 %) 

27 об’єктів  

вул. Деревлянська, 12/42 вул. О.Теліги, 17-Б 
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Капітальний ремонт по галузі «Житлово-комунальне 

 господарство» (капремонт асфальтного покриття 

 прибудинкових територій) 

вул. Ігоря Турчина,4 вул. Георгія Андрющенка, 7/19 
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1 225 321 259,00 
33 011 276,00 

83 045 816,00 

127 599 033,00 

59 881 051,00 40 609 901,00 

Заробітна плата 

Харчування 

Комунальні послуги 

Поточні видатки 

Капітальні ремонти 

Інше 

Бюджет по галузі “Освіта” –  1 569 468 336,00 грн. 
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       135 закладів світи 

75 закладів 

дошкільної освіти 

(7072 дітей) 

54 закладів 

загальної 

середньої освіти 

(32362 учня) 

6 закладів 

позашкільної 

освіти 

(вихованців) 

комунальних приватних комунальних приватних 

56 

 (6904 

дитини) 

19  

(663 

дитини) 

41  

(23446 

учня) 

13 

 (8916 

учня) 

будинків 

творчості 
спортивних 

2 

 (7427 

вихованців) 

4 

(2242 

вихованця) 

Мережа закладів освіти Шевченківського району 

м. Києва 
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Безпека життєдіяльності та створення безпечного 

освітнього середовища 

 
• Вартість робіт - 5664,3 тис. грн. АПС 

• Вартість робіт - 1804,7 тис.грн 
Обробка (просочення) 

дерев'яних  конструкцій 

• Вартість робіт - 2538,0 тис.грн. 
Ремонт, обслуговування 

електромереж, 
електрощитових 

• Вартість робіт - 434,4 тис.грн. 
Замір опору ізоляції (всі 

заклади) 

• Вартість робіт - 1249,0 тис. грн. 
Закупівля протипожежного 

обладнання(всі заклади 
освіти) 
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Капітальні ремонти закладів загальної 

середньої освіти 

 Ремонт харчоблоків  

 Ремонт та утеплення фасадів 

 Капітальних ремонт МІТП 

 Капітальний ремонт місць загального 
користування 

 Капітальний ремонт покрівлі 

 Капітальний ремонт футбольного поля (ГБ) 

 Капітальний ремонт примішень (Грант КМГ) 

                            Всього 41,2 млн.грн. (17 об'єктів)  
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Капітальні ремонти закладів 

дошкільної освіти 

 Ремонт тіньових навісів та 
ігрових майданчиків 

 Ремонт огорожі 
 Ремонт будівлі 
 Ремонт басейну 
 Ремонт покрівель 
 Ремонт фасаду 
 Ремонт пральні 
 

 ЗДО 
№110 

 ЗДО 
№130  

 ЗДО 
№26  

 ЗДО 
№429 

 ЗДО № 
419 

 ЗДО № 
35  

 ЗДО № 
293 

                              Всього: 14,5 млн.грн. (7 об'єктів)  
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Мережа інклюзивних та спеціальних класів  

Рік Інклюзивні 
класи 

Спеціальні 
класи 

2019 43 (77 учнів) 6 (44 учня) 

2020 68 (112 учнів) 7 (44 учня) 

2021 79 (126 учнів) 7 (46 учнів) 

До нового навчального року класи забезпечено 
• навчальними іграми 
• медичним обладнанням 
• навчальним допоміжним  
• приладдям  
• спортивним обладнанням 

 

 Всього: 410,2 тис.грн. 
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 Санаторна школа №20 –60 місць 
(3 групи) 

Електронна черга до 
закладів дошкільної освіти 
 

 Зареєстровано – 2166 
дітей 

Відновлення додаткових місць у закладах 

дошкільної освіти 
  

Відновлення місць у непрацюючих 
групах на загальну суму  

4,4 млн. грн. 

Обсяг витрат до нового навчального року 

для підготовки закладів дошкільної освіти 

у 2021 році становить  

15789,1 тис. грн. та групи забезпечено : 

 • Ігровим обладнанням 

• Меблями  

• М’яким інвентарем 

• Посудом 

• Спортивним обладнанням, ігровими 

спорудами на майданчиках 

• та іншими товарами 
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В  Шевченківському районі  

нараховується 294 підприємства, що здійснюють викиди в атмосферне повітря.  
 

В порівнянні з попереднім роком спостерігається  зниження обсягів викидів від 

стаціонарних джерел Шевченківського району 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

І пів. 
2018р. 

І пів. 
2019р. 

І пів. 
2020р. 

І пів. 
2021р. 

0,6 
0,55 

0,4 
0,35 

Тис.т. 

Охорона природного середовища 
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Мінімізації негативного впливу промислового  

комплексу сприяло: 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

 2018р. 2019р. 2020р. 2021р. 

План, млн.грн. Виконання, млн. грн 

90% 

Впровадження запланованих   
природоохоронних заходів 

Часткова або повна ліквідація джерел 

 викидів підприємств 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

І пів. 2018р. 

і пів. 2019р. 

І пів. 2020р. 

І пів. 2021р. 

Кошти підприємств залучені на 
природоохоронні заходи, млн.грн 
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Впровадження альтернативних джерел  

тепло- та енергопостачання  -  твердопаливних котлів 

І пів. 2018р. І пів. 2019р. 
І півр. 
2020р. 

І пів. 2021р. 

звернень 15 80 122 127

0

20

40

60

80

100

120

140

Зростання скарг мешканців 
на задимлення  

100%  звернень відпрацьовані: 

визначені джерела негативного впливу 

з’ясовано  законність  вчинення 
викидів  

встановлені рівні надмірності нанесеної 
шкоди 

направлена інформація до 
контролюючих органів 
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Утворення відходів та поводження з ними  

промисловим комплексом Шевченківського району 

 Упродовж І півріччя 2021  року суб’єктами господарювання району 
було утворено на 22,3 тис. тон. відходів менше ніж в попередньому 

0

10

20

30

40

50

60

70

І пів. 2018р. І пів. 2019р. І пів. 2020р. І пів. 2021р. 

утворено тис.т 48,1 63,4 43 20,7

накопичено, тис.т. 0 0 0 0

Утворення відходів та поводження з 
ними 

Відходи 
промислового 

 комплексу 
утилізовано на 100% 
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