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     ЗВІТ 

про діяльність Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації за перше півріччя 2021 року 
 

 

Інформація 

 про використання бюджетних коштів головним 

розпорядником - Шевченківською районною в місті Києві 

державною адміністрацією у першому півріччі 2021 року. 
 

 

Виконання видатків бюджету м. Києва  по  Шевченківському 

району 
 

Рішенням сесії Київської міської ради від 24.12.2020 року №24/24 «Про 

бюджет міста Києва на 2021 рік» Шевченківській районній в місті Києві 

державній адміністрації були затверджені видатки в сумі 2 229,6 млн. грн, в 

тому числі  видатки загального фонду – 1 954,8 млн. грн, видатки спеціального 

фонду – 274,8 млн. грн. Протягом звітного періоду до бюджету міста Києва 

вносились зміни на підставі яких план на 2021 рік склав 2 308,1 млн. грн, в тому 

числі:  видатки загального фонду – 1 989,9 млн. грн., видатки спеціального 

фонду – 318,2 млн. грн. 

 

Загальний фонд 

Протягом звітного періоду рішеннями сесії Київської міської ради видатки 

загального фонду були збільшені на 35,1 млн. грн і план з урахуванням змін 

склав 1 989,9 млн. грн. Зростання видаткової частини загального фонду 

обумовлено,  збільшенням видатків на заробітну плату з нарахуваннями, а 

також збільшенням інших видатків на поточне утримання установ.  

(Слайд 1) 

Виконання видатків склало 998,2 млн. грн або 86,6 % до плану з 

урахуванням змін (1 153,2 млн. грн). Фінансування проводилось виходячи з 

планових призначень а потреби розпорядників коштів у відповідних видатках.  
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У першочерговому порядку профінансовані видатки:  

 заробітна плата з нарахуваннями  –  831,6 млн. грн.         

 оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії  – 52,4 млн. грн. 

 харчування  – 13,7 млн. грн.  

 

В цілому по захищених статтях видатків використано коштів 897,7 млн. 

грн або 93,7 % до планових призначень, забезпечено своєчасну і в повному 

обсязі виплату заробітної плати та відпускних працівникам бюджетної сфери, 

проведені розрахунки за спожиті тепло-енергоносії, харчування. 

Виконання по інших статтях видатків на утримання бюджетних установ 

району у звітному періоді склало 100,5 млн. грн, в тому числі 41,5 млн. грн 

видатки на житлово-комунальне господарство та благоустрій району. 

(Слайд 2) 

Із загальної суми видатків – 998,2 млн. грн основну питому вагу складають 

видатки на утримання установ освіти, враховуючи їх найбільшу мережу, так 

даний показник у 2021 році сягнув 84,9% (847,7 млн. грн). На житлово – 

комунальне господарство району спрямовано 4,2% від загальних видатків 

загального фонду, а саме – 41,5 млн. грн.  

 

Спеціальний фонд 

 

Бюджет розвитку 

 

На виконання робіт з капітального ремонту об’єктів житлово-

комунального господарства та закладів соціально-культурної сфери за І 

півріччя 2021 рік використано коштів в сумі 52,0 млн. грн, що складає 26,8% до 

коштів запланованих коштів,  з них по галузях: 

  по житловому господарству за звітний період використано коштів в сумі  

20,8  млн. грн. (33 об’єкта). 

В першому півріччі 2021 року відновлено асфальтове покриття 

прибудинкових територій та міжквартальних проїздів на 31 - му об’єкті в 

загальній сумі 20,3 млн. грн.  

А також, відремонтовано один фасад житлового будинку та проведено 

благоустрій однієї прибудинкової території.  

В 2021 році по житловому господарству в порівнянні з 2020 роком 

використання коштів збільшилося лише на 5,0 % або на 1,0 млн. 

Така незначна сума виконання робіт по житловому господарству 

пояснюється тим, що зміни до Комплексної цільової програми підвищення 

енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста 
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Києва на 2021-2025 роки були прийняті рішенням сесії Київської міської ради 

24.06.2021 року № 1544/1585. 

  по закладах освіти у звітному періоді використано 17,3 млн. грн.    (15 

об’єктів). 

Кошти були направлені на роботи з капітального ремонту покрівель, 

харчоблоків, фасаду, басейну, індивідуальних теплових пунктів, місць 

загального користування, приміщень по закладах дошкільної освіти, 

загальноосвітніх школах та санаторної школи. 

  по закладах соціального захисту за І півріччя 2021 року використано  6,5 

млн. грн. (2 об’єкти) 

Кошти були направлені на роботи з капітального ремонту приміщень 

Територіального центру соціального обслуговування на вул. Білоруській, 11 та 

капітальний ремонт приміщень КП «Дитячий оздоровчий табір «Зачарована 

долина». 

На виконання робіт по капітальних вкладеннях за звітний період 2021 року 

використано коштів в сумі 7,4 млн. грн. 

Продовження будівництва спального корпусу КП «Дитячий оздоровчий 

табір «Зачарована долина» Шевченківського району м. Києва на площі 

Народній, 1, м. Іршава, Закарпатської області, які розпочаті в 2020 році. 

 По цільовому фонду за І півріччя 2021 року використано коштів в сумі 1,5 

млн. грн. Кошти були направлені на благоустрій та озеленення території 

району. 

Громадський бюджет 

За 6 місяців 2021 року завершено 2 громадські проєкти:  

 «Зона комфорту в школі №25» (98 тис. грн.) 
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та «Дитячий майданчик для дітей з особливими потребами» у Інклюзивно-

ресурсному центрі №10 (251,1 тис. грн.) 

   

      
 

 

 

 

Виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 

Києва на 2021-2023 роки в частині капітальних вкладень та 

капітального ремонту по Шевченківському району 

 у І півріччі 2021 року  

 
Згідно Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки, 

бюджету міста Києва на 2021 рік та розпорядження Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 31.05.2021 № 278 «Про внесення змін до 

розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 29 

січня 2021 року «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2021 році за 

рахунок бюджетих коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній 

адміністрації» по об’єктах, де замовником виступає Шевченківська районна в 

місті Києві державна адміністрація у 2021 році заплановано капітальних 

вкладень за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджет 

розвитку) всього на суму 184,3 млн.грн (170 видів робіт). 

(Слайд 3) 

Станом на 01.07.2021 освоєно коштів на капітальні вкладення та 

капітальний ремонт у сумі 56,5 млн грн.  

«Рівень освоєння видатків на капітальні вкладення та капітальний ремонт 

за рахунок коштів бюджету м. Києва» за січень – червень 2021 року становить               

30,6%. 

Зокрема,  у 2021 році на капітальне будівництво, реставрацію та 

реконструкцію заплановано коштів на суму 13,5 млн грн на 2 об’єкти. За 



6 

 

січень-червень 2021 року освоєно коштів – 7,3 млн.грн, що становить 54,2% 

виконання. 

На виконання робіт з капітальних ремонтів на 2021 рік заплановано 

асигнувань на суму 170,8 млн.грн на 168 видів робіт на об’єктах, в т.ч. на 

проєкти переможці Громадського бюджету у 2021 році за заплановано – 2,3 

млн.грн на 6 проєктів. За січень-червень 2021 року освоєно капітальних 

вкладень всього на суму 49,2 млн.грн, що становить 28,8% виконання. 

 

  

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ 

 

У 2021 році на об’єкт «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» заплановано коштів всього на суму 12,5 млн.грн. 

(Слайд 4) 

Станом на 01.07.2021 освоєно капітальних вкладень на суму 7,3 млн.грн, 

що становить 58,6% виконання. 

У травні 2021 року було виділено додаткові кошти у розмірі 6,9 млн.грн 

згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 07.05.2021 №1066 «Про внесення змін до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 28 січня 2021 року № 101». 

За 2020 рік освоєно капітальних вкладень на суму 2,9 млн.грн, в тому числі 

0,4 млн.грн. 

У червні 2021 року підрядною організацією виконувалися наступні види 

робіт: зовнішнє опорядження, заповнення дверей та воріт, опорядження 

внутрішніх стін, стель та укосів. 

Будівництво будівлі спального корпусу КП "Дитячий оздоровчий табір 

"Зачарована долина" ведеться з 2020 року, завершення робіт заплановано на 

2021 рік. 

Дитячий оздоровчий табір «Зачарована долина» знаходиться в гірській 

місцевості Закарпатської області та організовує оздоровлення та відпочинок 

дітей міста Києва. У першу чергу – дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, в тому числі: дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського 

піклування; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій; дітей з 

малозабезпечених сімей. Дитячий табір заснований та збудований у 1998 році.              

На сьогодні дитячий табір потребує оновлення обладнання довгострокового 

користування та розширення табору для розміщення більшої кількості дітей.  

Враховуючи достатню зношеність та застарілість будиночків, які не мають 

необхідних зручностей, для забезпечення належних комфортних умов 

перебування дітей та збільшення кількості місць було прийнято рішення знести 

дані будинки та побудувати новий сучасний просторий спальний корпус. 

Будівництво даної споруди забезпечить перебування більшої кількості 

дітей у порівнянні із дерев'яними будиночками, а також наблизить умови 

перебування відпочиваючих до європейських стандартів. Необхідно зазначити, 
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що будівництво нового корпусу забезпечить оздоровлення дітей не тільки у 

літній період, а протягом усього року. В осінньо-зимовий період з'явиться 

можливість додаткового оздоровлення дітей. На цокольному поверсі будівлі 

будуть облаштовані пральня, сушка, склад, котельня, які необхідні для 

належного функціонування підприємства. 

Важливим аспектом необхідності будівництва є облаштування сучасної 

бази відпочинку, як взірця якісного та сучасного оздоровлення дітей 

Шевченківського та інших районів міста за європейськими стандартами. Також 

це дасть можливість залучити туристів у міжсезоння для отримання прибутку, 

що дасть змогу підприємству існувати та розвиватися без залучення бюджетних 

коштів. 

У 2020 році було розроблено проєкт та розпочато будівництво спального 

корпусу на 40 місць. Зокрема, тривали роботи з будівництва 2-го поверху 

спальної будівлі.  

Успішна реалізація цього проєкту дозволить збільшити кількість дітей, які 

зможуть відпочивати та оздоровитися в таборі, зокрема за 5 літніх змін буде 

забезпечено оздоровленням та відпочинком орієнтовно 200 дітей м.Києва. 
 

(Слайд 5) 

Стадіон «Старт» був побудований в 1930-х роках, а в 1981 році він 

отримав назву на честь футбольної команди «Старт», яка зіграла свій 

легендарний матч з німецькою командою під час Другої світової війни. 

Процес передачі стадіону у власність територіальної громади міста Києва 

був досить довготривалим та успішно завершився лише наприкінці 2018 року. 

Для передачі стадіону спочатку у державну, а потів у комунальну власність 

знадобилося 24 судові засідання. 

Сам же стадіон знаходився у занедбаному стані. Протягом березня-травня 

2019 року силами КП «Спортивний комплекс «Старт», небайдужих громадян та 

громадських організацій за сприянням Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації проводилося прибирання території спортивного 

комплексу площею 4,1 га. Було вивезено 13 машин (вантажепід’ємністю 30 т 

кожна) сміття, накопиченого за останні 15 років. 

Успішна реалізація цього проєкту матиме велику соціальну значимість, а 

саме: збереже функціонал футбольного поля; забезпечить відновлення об’єктів 

культурної спадщини (пам’ятного знаку на честь футболістів київського 

«Динамо» під час Другої світової війни, колон головного входу та головне 

спортивне ядро); створить належний доступ громадян до спортивних споруд. 

В перспективі створення надсучасного мультифункціонального комплексу 

з використанням інноваційних розробок в галузях енергозбереження та 

спортивної інфраструктури. 

(Слайд 6) 

У 2020 році виконано проєктних робіт на суму 1,7 млн грн, виконано Етап 

1: «Ескізний проект» та передпроєктні роботи (технічне обстеження будівель, 

споруд, конструкцій та трибун; топографо-геодезичну зйомку; інженерно-

геологічні вишукування; моделювання руху транспорту та пішоходів). 
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Проєктні роботи у 2020 році було профінансовано за рахунок статутного 

капіталу КП «Спортивний комплекс «Старт». Фінансування проєктних робіт у 

2020 році не здійснювалося за рахунок бюджетних коштів (коштів бюджету 

розвитку). 

У 2021 році по даному об’єкту триває виконання проєктних робіт. 

Враховуючи, що проєкт реконструкції є масштабним, а також на території 

спорткомплексу розташовано три пам’ятки місцевого значення, процес 

проєктування супроводжується отриманням значної кількості технічних умов 

та погоджень. 

 

У 2021 році заплановано бюджетних коштів на продовження проєктних 

робіт у сумі 1,0 млн грн. Кошторисна вартість реконструкції буде визначена 

після завершення проєктних робіт. 

Станом на 01.07.2021 року виконано проєктних робіт на суму 1,8 млн.грн 

за рахунок статутного капіталу КП «Спортивний комплекс «Старт». 

Виконувалися наступні роботи, а саме: 

- Отримано позитивний експертний звіт ДП «Науково-дослідна виробничо-

технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» від 05.05.2021 № 017-21е 

щодо розгляду проєктної документації на будівництво за проєктом етап 

«Реставрація» за такими техніко-економічними (технічними) показниками: 

1) комплекс стадіону «Старт»: головний вхід, пам’ятний знак 

встановлений на честь футболістів київської футбольної команди 

«Динамо», головне спортивне ядро стадіону;  

2) музей з виставкою «Історія стадіону «Старт»;  

3) західна трибуна стадіону на 1420 місць; 

4) Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 

05.05.2021 становить 111,1 млн.грн. 

- Виконано стадію «Ескізний проект» та «Проект» (Етап 2): архітектурно-

планувальні рішення, рішення генерального плану, конструктивні рішення, 

рішення з інженерного обладнання, організація будівництва, оцінка впливу на 

навколишнє середовище, кошторисна документація. 

- Виготовлено відеоролик щодо демонстрації виконаної частини проєкту 

реставрації комплексу стадіону «Старт», яка зокрема включає демонстрацію 

реставрації історичної частини стадіону «Старт», моделювання руху 

транспорту і пішоходів, розміщення велодоріжок, показ специфіки 

мультифункціональних споруд, що будуть розташовуватись на території 

спорткомплексу, інформацію про розміщення зелених насаджень та 

облаштування алей, а також інформацію про встановлення сучасних систем 

електрозбереження. 

- КО «Київзеленбуд» проведено обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню в процесі робіт по об’єкту, а матеріали даного 

обстеження узгоджено Управлінням екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та Державною екологічною інспекцією України. 

- Затверджено розпорядження КМДА від 22.04.2021 № 939 стосовно 

внесення змін до розпорядження КМДА від 04.06.2019 № 1008 «Про 
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реставрацію комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних вимог 

та реконструкцією нежилих будівель на вул. Шолуденка, 26-28/4 у 

Шевченківському районі м. Києва» щодо: 

1) викладення заголовку розпорядження в новій редакції, а саме                                

«Про реставрацію комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних 

вимог та будівництво нового мультифункціонального спортивного комплексу 

«Старт» на вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі міста Києва»;  

2) внесення змін щодо термінів розроблення проєктної документації 

(замінено слова «здійснити у 2019-2020 роках» на «здійснити у 2019-2022 

роках») та термінів будівництва об’єкту (замінено слова «здійснити у 2019-2021 

роках» на «здійснити у 2019-2025 роках»). 

Проєктом необхідно передбачити реставрацію комплексу стадіону 

“СТАРТ” із пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією нежитлових 

будівель в 4 черги одним пусковим комплексом.  

В складі 1-шої черги будівництва (реставрація) передбачити: реставрацію: 

футбольного поля (пам’ятка архітектури); меморіалу (пам’ятка архітектури) з 

облаштуванням алеї слави; вхідної брами (пам’ятка архітектури); інженерну 

підготовку території (винесення, перенесення інженерних мереж з-під плями 

забудови).   

В складі 2-гої черги будівництва (реконструкція) передбачити: 

реконструкцію існуючих трибун з улаштуванням навісу.  

В складі 3-ої черги будівництва (реконструкція) передбачити: дворівневий 

підземний паркінг на 450 м.м. (місткість уточнюється під час проектування); 

льодову арену з трибунами на 900 чол. (місткість уточнюється під час 

проектування); універсальні спортивні зали з трибунами загальною площею 

2700м.кв. з можливістю проведення тренувань та змагань по наступних видах 

спорту: спортивна та художня гімнастика, міні футбол, боротьба, бокс, теніс, 

баскетбол, волейбол, бадмінтон, настільний теніс,  фехтування та інше. Фітнес-

клуб загальною площею 2000 м.кв.; заклади громадського харчування площею 

500 м.кв.;приміщення громадського призначення 1200 м.кв.; торгівельні 

приміщення 350 м.кв.; відкритий універсальний спортивний ігровий 

майданчик.  

В складі 4-ої черги будівництва передбачити благоустрій та озеленення 

території: улаштування дитячого ігрового майданчику та бігової та 

велодоріжки; аквазона з басейном і фонтанами; екстрім-парк (місце, 

облаштоване для занять екстремальними видами спорту: катання на роликах, 

скейт-бордах, велосипедах BMX) тощо; майданчик з вуличними спорт-

тренажерами; ландшафтний парк з тематичними майданчиками; майданчики 

для відпочинку дорослого населення. 

Враховуючи наявність технологічних процесів, що вимагають 

забезпечення різних температурно-вологісних режимів та різну інтенсивність 

інженерного забезпечення передбачити проектні рішення, що забезпечать 

раціональне використання інженерного забезпечення (електропостачання, 

електроосвітлення, холодопостачання, теплопостачання, водопостачання, 

водовідведення) та забезпечать експлуатаційну енергоефективність будівлі. 
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Під час проектування передбачити рішення по інженерному забезпеченню 

з використанням альтернативних джерел інженерного забезпечення: сонячні 

батареї (колектора), геліосистеми, тощо. 
  

 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

(Слайд 7)  

На виконання робіт з капітальних ремонтів на 2021 рік заплановано 

асигнувань на суму 170,8 млн.грн на 168 видів робіт на об’єктах, в т.ч. на 

проєкти переможці Громадського бюджету у 2021 році за заплановано – 2,3 

млн.грн на 6 проєктів.  

Станом на 01.07.2021 освоєно бюджетних коштів на суму 49,2 млн.грн, що 

становить 28,8% виконання. Зокрема, по 5 галузях: 

- «Житлово-комунальне господарство» освоєно 25,3 млн.грн, що становить 

23,7% виконання (план – 106,9 млн грн); 

- «Освіта» освоєно 17,3 млн.грн, (48% виконання; план – 36,0 млн.грн); 

- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» освоєно 6,5 млн.грн 

(27,4% виконання; план – 23,9 млн.грн); 

- «Державне управління» заплановано 2,5 млн.грн; 

- «Культура та мистецтво» – 0,05 млн.грн (3,2% виконання; план - 1,5 млн 

грн). 

(Слайд 8)          

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2021 рік 

заплановано 23,9 млн.грн (на 4 види робіт з капремонтів 2 об’єктів).  

Станом на 01.07.2021 року освоєно коштів на суму 6,5 млн.грн, що 

становить 27,4% виконання. 

На продовження капітального ремонту приміщень Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського 

району м. Києва на вул. Білоруській, 11 заплановано –                    19,7 млн.грн, 

виконано робіт на суму – 4,4 млн.грн (22,2% виконання). В період  з 2018 року 

виконано – демонтажні роботи, встановлення віконних блоків, ремонт м’якої 

покрівлі та горища, підсилення та гідроізоляція фундаментів. У 2021 році 

виконуються внутрішні оздоблювальні роботи приміщень, монтаж інженерних 

мереж та вентиляції, розпочато утеплення фасаду, улаштовано пандус та 

ліфтову шахту. 

На капремонт приміщень, благоустрій території та облаштування 

спортивних майданчиків Комунального підприємства «Дитячий оздоровчий 

табір «Зачарована долина» Шевченківського району м. Києва заплановано – 4,2 

млн.грн, освоєно – 2,2 млн.грн (51,7% виконання). У червні 2021 року: по 

капремонту приміщень роботи завершено, освоєно 2,2 млн.грн (98,7% 

виконання; план – 2,2 млн.грн). По благоустрою території (план – 0,5 млн.грн) 

та по облаштуванню спортивних майданчиків (1,5 млн.грн.) - у травні 2021 

року було виділено додаткові кошти на нові види робіт. 

(Слайд 9) 

По галузі «Освіта» на 2021 рік заплановано асигнувань на суму                  

36,0 млн.грн на 22 об’єкта. 
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Станом на 01.07.2021 року освоєно 17,7 млн.грн, що становить 48,0% 

виконання. 

Заклади дошкільної освіти 

Заплановано 7,9 млн.грн (4 види робіт на 5 об’єктах та 1 громадський 

проєкт, всього – 6 об’єктів).  

Станом на 01.07.2021 освоєно 2,0 млн.грн (25,8% виконання), зокрема: 

- 2 об’єкта - роботи на стадії завершення;  

- 2 об’єкта - проводяться підготовчі та демонтажні роботи;  

- 1 об’єкт - проводяться ремонтні роботи;  

- 5 об’єктів - проведено тендери та укладено договори. 

- 1 об’єкт – оголошено тендер 

 

Заклади загальної середньої освіти 

Заплановано 28,1 млн.грн. (6 видів робіт на 15 об’єктах та 1 громадський 

проєкт, всього - 16 об’єктів).  

Станом на 01.07.2021 освоєно 15,3 млн.грн (54,3% виконання), зокрема: 

 

- 10 об’єктів - роботи на стадії завершення;  

- 4 об’єкта - проводяться підготовчі та демонтажні роботи;  

- 2 об’єкт - проводяться ремонтні роботи;  

- 15 об’єктів - проведено тендери та укладено договори. 
 

№ 

п/п 
Види капітальних робіт 

Кількість 

робіт на 

об’єктах 

млн грн 

2021 рік 

план 
виконано 

 Садочки 5 7,9 

2,0 

(25,8% 

виконання) 

1 
Капремонт покрівель  

(ЗДО № 26, № 130) 
2  

1,6 

(81,3% 

виконання) 

2 
Капремонт будівлі та прибудинкової 

території (ЗДО № 110) 
1   

3 
Капремонт огорожі  

(ЗДО № 429) 
1   

4 
Капремонт тіньових навісів та ігрових 

майданчиків (ЗДО № 429) 
1   

 Школи 15 28,1 

15,3 

(54,3% 

виконання) 

1 

Капремонт (модернізація) МІТП   

(ЗЗСО №102, №70, №199, гімназія №172 

«Нивки» та ліцей №38) 

5  

4,0 

(79,3% 

виконання) 

2 

Капремонт місць загального корис-тування  

(ЗЗСО № 82, № 138, № 61) 3  

1,7 

(50,8% 

виконання) 

3 
Капремонт приміщень 

(ЗЗСО № 49, санаторна школа № 20) 
2  

3,0 

(66,2% 

виконання) 
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4 
Капремонт фасаду 

(ЗЗСО № 53) 
1  

1,9 

(66,8% 

виконання) 

5 
Капремонт харчоблоків  

(ЗЗСО № 73, № 169, № 135) 
3  

3,7 

(37,5% 

виконання) 

6 
Капремонт покрівлі 

(ЗЗСО № 58) 
1  

0,9 

(50,2% 

виконання) 

 
З них - Громадські проєкти - переможці 

конкурсу, а саме: 
2 1,6 

0,4 

(25,5% 

виконання 

 Громадський проєкт № 767 

«Капітальний ремонт басейну закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) 

комбінованого типу № 419 на вул. 

Академіка Туполєва, 16-А» 

 

1,0 

0,4 

(40,0% 

виконання) 

 Громадський проєкт № 344 

«Капітальний ремонт футбольного поля в 

школі І-ІІІ ступенів №25 на вул. 

Володимирській, 1» 

 0,6  

 ВСЬОГО 22 59,6 59,4 

 

 

 

Садочки 

По капремонту покрівель 2 об’єктів (ДНЗ №26, №130) виконано та 

профінансовано робіт на суму 1644,1 тис.грн (81,3% виконання); по даних 

закладах ДНЗ роботи на стадії завершення. 

По капремонту будівель та прибудинкової території 1 об’єкту (ДНЗ №110) 

проводяться підготовчі роботи. 

По капермонту огорожі 1 об’єкту (ДНЗ №429) проводяться демонтажні 

роботи. 

По капермонту тіньових навісів та ігрових майданчиків 1 об’єкту (ДНЗ 

№429) на Prozorro оголошено тендер. 

 

Школи 

По капремонту (модернізації) ІТП 5 об’єктів (школи №102, №70, №199, 

гімназія №172 «Нивки» та ліцей №38) освоєно 3964,7 тис.грн (79,3% 

виконання); роботи по даних об’єктах на стадії завершення.  

По капремонту місць загального користування 3 об’єктів (школи №82, 

№138, №61) освоєно 1728,8 тис.грн (50,8% виконання); роботи по об’єктах на 

стадії завершення. 

По капремонту приміщень 2 об’єктів (школа №49, санаторна школа №20) 

освоєно 3000,0 тис.грн (66,2% виконання); по школі №20 роботи на стадії 

завершення, по школі №49 проводяться підготовчі роботи. 

По капремонту фасаду 1 об’єкту (школа №53) освоєно 1913,0 тис.грн 

(66,8% виконання); у звітному місяці проводилися монтажні роботи та 

утеплення фасаду. 
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По капремонту харчоблоків 3 об’єктів (школи №73, №169, №135) освоєно 

3700,0 тис.грн (37,5% виконання), у звітному місяці по 2 об’єктах проводилися 

демонтажні роботи, по 1 об’єкту проводилися малярно-оздоблювальні роботи. 

По капремонту покрівлі 1 об’єкту (школа №58) освоєно 929,7 тис.грн 

(50,2% виконання), роботи на стадії завершено. 

На виконання робіт з реалізації проєктів-переможців Громадського 

бюджету у 2021 році по Шевченківському району по галузі «Освіта» 

заплановано асигнувань за рахунок коштів спеціального фонду міського 

бюджету (бюджет розвитку) в розмірі 1569,9 тис.грн на 2 об’єкта. За січень –

червень 2021 освоєно 400,0 тис.грн, що становить 25,5% виконання робіт по 

об’єктах громадських проєктів галузі «Освіта». 

1) «Капітальний ремонт басейну закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

комбінованого типу № 419 на вул. Академіка Туполєва, 16-А» (громадський 

проєкт № 767) - заплановано асигнувань в розмірі 1000,0 тис.грн; освоєно - 

400,0 тис.грн (40% виконання). На Prozorro проведено спрощену закупівлю за 

номером UA-2021-02-24-011872-b; визначено переможця, укладено договір; у 

звітному місяці проводилося встановлення інженерного обладнання та 

малярно-оздоблювальні роботи. 

Мета проєкту: відновлення роботи басейну, який не працює з 2011 року; 

забезпечення повноцінного навчально-виховного процесу у комплексі з 

корекційно-реабілітаційною та лікувально-оздоровчою роботою; створення 

освітнього середовища, яке відповідає потребам і можливостям кожної дитини, 

незалежно від особливостей її фізичного розвитку. 

2) «Капітальний ремонт футбольного поля в школі І-ІІІ ступенів №25 на 

вул. Володимирській, 1» (громадський проєкт № 344) – заплановано асигнувань 

в розмірі 569,9 тис.грн; проводяться підготовчі роботи. 

Мета проєкту: створення якісних умов для занять спортом серед дітей та 

молоді.  

         (Слайд 10)             

По галузі «Житлово-комунальне господарство» на 2021 рік заплановано 

асигнувань на суму 106862,0 тис.грн на 137 об’єктів.  

За січень–червень 2021 року освоєно коштів на суму 25279,0 тис.грн, що 

становить 23,7% виконання.  

Зокрема, по угрупуванням: 

- Капремонт житлового фонду на умовах співфінансування: заплановано – 

21897,5 тис.грн (40 об’єктів); освоєно – 328,2 тис.грн (1,5% виконання); 

проводяться роботи по 1 об’єкту, проводяться підготовчі роботи по 9 об’єктах, 

оголошено спрощену закупівлю по 1 об’єкту, триває підготовка документації 

для проведення тендеру по 29 об’єктах. 

- Благоустрій території: заплановано – 9150,0 тис.грн (4 об’єкти), освоєно – 

149,9 тис.грн (1,6% виконання); виконано розробку прєктної документації 

стадія «РП» по 3 об’єктах, проведено спрощену процедуру по 1 об’єкту, 

укладено договори по 3 об’єктах. 

-  Облаштування ігрових майданчиків: заплановано – 1700,0 тис.грн                    

(12 об’єктів); по 8 об’єктах проведено спрощені закупівлі та проводяться 
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експертизи проєктної документації, по 4 об’єктах оголошено спрощену 

закупівлю. 

- Облаштування спортивних майданчиків: заплановано –  300,0 тис.грн (1 

об’єкт); проводяться підготовчі роботи. 

- Капітальний ремонт ліфтів (на умовах співфінансування): заплановано – 

8268,9 тис.грн (3 об’єкта); по об’єктах проводяться підготовчі роботи. 

- Капремонт (модернізація) модульних ІТП ЖБ на умовах 

співфінансування: заплановано – 30260,8 тис.грн на 33 об’єкта, укладено 

договори по 30 об’єктах. 

-  Ремонтно-реставрааційні роботи фасаду будинку на вул.Назарівська,19 

(виготовлення науково-проєктної документації): заплановано – 350,0 тис.грн; 

проподяться підготовчі роботи. 

(Слайд 11) 

Зокрема, по угрупуванню «Капремонт асфальтного покриття 

прибудинкових територій» заплановано 34,2 млн.грн на 39 об’єктів. 

Станом на 01.07.2021 освоєно 24,8 млн.грн, що становить 72,5% 

виконання.  

Виконано роботи на 27 об’єктах, зокрема на вул. Деревлянській, 12/42, вул. 

О.Теліги, 17-Б, вул. Ігоря Турчина, 4 та вул. Георгія Андрющенка, 7/19.  

    

(Слайд 12) 

На виконання робіт з реалізації проєктів-переможців Громадського 

бюджету у 2021 році по Шевченківському району по галузі «Житлово-

комунальне господарство» заплановано асигнувань за рахунок коштів 

спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) в розмірі 723,3 

тис.грн на 4 об’єкта, освоєно – 10,8 тис.грн (1,5% виконання), а саме: 

1) «Благоустрій дворику Невська, 3/5 - Безпека» (громадський проєкт              

№ 1248) - заплановано асигнувань в розмірі 100,2 тис.грн. На Prozorro 

проведено спрощену закупівлю за номером UA-2021-04-01-004441-с; визначено 

переможця, укладено договір, триває процес експертизи кошторсної 

документації. 

Мета проєкту: продовження благоустрою дворику будинку по 

вул.Невська,3/5, розпочатого в минулому році; відновлення та встановлення 

освітлення; встановлення тенісного столу; посадка нових фруктових кущів та 

дерев. 

2) «Дитячий майданчик «Мрія дитячих казок та фантазій» (громадський 

проєкт № 691) – за адресою вул.Вільгельма Котарбінського,22; заплановано 

асигнувань в розмірі 327,7 тис.грн, освоєно 3,2 тис.грн (0,9% виконання). На 

Prozorro проведено спрощену закупівлю за номером UA-2021-04-12-003374-b; 

визначено переможця, укладено договір, проводиться експертиза кшторисної 

документації. 

 Мета проєкту: створення сучасного дитячого майданчику серед будинків 

старої забудови, де будуть проводити своє дозвілля різні вікові группи місцевих 

мешканців. 
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3) «Ремонт аварійних сходів на Татарці» (громадський проєкт № 1249) - 

заплановано асигнувань в розмірі 180,0 тис.грн, освоєно 7,6 тис.грн (4,2% 

виконання) На Prozorro проведено спрощену закупівлю за номером UA-2021-

05-17-005284-b, визначено переможця, укладено договір, проводиться 

експертиза кшторисної документації. 

Мета проєкту: ремонт аварійних сходів що з'єднують вул. Печенізьку та 

вул.Соляну; встановлення поручнів для забезпечення можливості безпечного 

пересування, особливо взимку та в темну пору доби. 

4) «Сквер Татарський» (громадський проєкт № 1710) - за адресою 

пров.Татарський, 2; заплановано асигнувань в розмірі 115,4 тис.грн. На Prozorro 

22.04.2021 проведено спрощену закупівлю за номером UA-2021-04-12-003649-

b; визначено переможця, укладено договір. 

Мета проєкту: створення якісного, комфортного та безпечного простору 

для мешканців району; збереження функціональності території. 

 

По галузі «Культура і мистецтво» на 2021 рік заплановано асигнувань на 

суму 1,5 млн.грн (на 2 види робіт з капітальних ремонтів 2 об’єктів).  

За січень–червень 2021 року освоєно коштів на суму 49,9 тис.грн, що 

становить 3,2% виконання.  

На капремонт (модернізацію) МІТП бібілотеки ім. М.Костомарова на  вул. 

Д.Щербаківського, 51-В заплановано – 1,5 млн.грн; освоєно – 49,9 тис.грн 

(3,3% виконання). На Prozorro проведено тендер, заключено договір з 

переможцем; розроблено проєктно-кошторисну документацію стадія «РП». 

На капремонт приміщень Центральної районної бібліотеки імені Євгена 

Плужника заплановано – 50,0 тис.грн; проводилася робота з виконання 

робочого проєкту. 

 

По галузі «Державне управління» на 2021 рік заплановано асигнувань на 

суму 2,5 млн.грн (на капремонт покрівлі 1 об’єкту заплановано – 0,6 млн.грн; та 

на капремонт приміщень 2 об’єктів заплановано – 1,9 млн.грн; всього – 3 

об’єкти).  

У травні 2021 року відбулося коригування об’єктів по даній галузі згідно 

розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 

31.05.2021 № 278 «Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 29 січня 2021 року «Про капітальний ремонт об’єктів, 

що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетих коштів по Шевченківській районній в 

місті Києві державній адміністрації». 

По капремонту покрівлі адмінбудівлі Шевченківської райдержадміністрації на 

вул.Б.Хмельницького,24 на Prozorro 25.06.2021 оголошено допорогову закупівлю 
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Стан житлово-комунального господарства 

в районі, виконання державних та міських програм 
 

У сфері житлово-комунального господарства Шевченківського районну у 

2021 році досягнуті наступні показники: 

1. Загальна кількість житлових будинків Шевченківського району, станом 

на 01.07.2021 року складає – 1863 будинки. 

2. Кількість ОСББ у  році зросла  до 109 од., тобто у 2020 році створено 8 

ОСББ., станом на 01.07.2021- 5 ОСББ. Загальна кількість – 126 од. (слайд 2) 

Перепоною для створення ОСББ є значний знос житлового фонду і 

відсутність коштів на його відновлення. 

3. У І півріччі 2021 року Управлінням ЖКГ, за результатами відкритих 

торгів, підписаний договір та виконано капітальний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів на суму 

20 336 224,55 тис. грн. на 29 об’єктах загальною площею 20 725 кв. м.  

4. Відділом (органом) приватизації державного житлового фонду 

Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в 

місті Києві державної адміністрації (слайд 3): 

- за І півріччя 2021 року надано 413 адміністративні послуги;  

- за 2020 рік надано 564 адміністративні послуги; 

- за 2019 рік надано 982 адміністративні послуги; 

- за 2018 рік надано 788 адміністративних послуг; 

- за 2017 рік надано 594 адміністративні послуги. 

 

Проблемними питаннями залишаються: 

- недостатній обсяг фінансування з державного бюджету; 

- зношеність житлового фонду; 

- недостатнє фінансування заходів з  енергозбереження. 

 

Основними задачами у 2021 році залишаються: 

- надання державної і муніципальної фінансової підтримки процесу 

модернізації житлово-комунального комплексу на основі сучасних технологій і 

матеріалів; 

- за допомогою засобів масової інформації здійснювати інформаційно-

роз’яснювальні роботи щодо ощадливого використання енергетичних та інших 

відновлюваних ресурсів, забезпечення енергетичної ефективності житлового 

фонду; 

- підвищення якості експлуатації житлового фонду та удосконалення 

відносин з його утримання і обслуговування, створення конкурентного 

середовища на ринку обслуговування житла (управляючі компанії, ДПП) та 

залучення населення до управління житловим фондом (створення ОСББ на 

обов'язковій основі); 

- капітальний ремонт житлових будинків та прибудинкових територій, в 

тому числі із застосування енергозберігаючих технологій і обладнання. 

 

https://e-tender.biz/tender/budivelni-roboti/UA-2019-10-01-000794-c-kapitalnyj-remont-asfaltovoho-pokryttya-prybudynkovyx-terytorij-ta
https://e-tender.biz/tender/budivelni-roboti/UA-2019-10-01-000794-c-kapitalnyj-remont-asfaltovoho-pokryttya-prybudynkovyx-terytorij-ta
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Енергозбереження в житлових будинках. 

 

У І півріччі 2021 року   в місцях загального користування  встановлено      

237 шт.  світлодіодних світильників; 

Крім того встановлено – 24  автоматичних систем – датчиків рівня 

освітлення; 16 лічильників електричної енергії на об’єктах, за якими 

здійснюється розрахунок за потужністю.   

   

Поточний ремонт. 

 

За рахунок коштів підприємства, отриманих за  послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій у І півріччі 2021 року в 

житлових будинках комунальної власності виконано роботи по поточному 

ремонту житлового фонду на суму – 2629,7 тис. грн. 

 

 

Вид робіт 

 

Кількість 

об’єктів 

 

Сума  

(тис.грн.) 

Ремонт покрівель 25 790 

Ремонт фасадів 4 60 

Ремонт вхідних груп 2 80 

Ремонт інженерних мереж 98 510 

Ремонт об’єктів 

благоусрою 

2 100 

Ремонт ліфтів 98 309,7 

Інші роботи 19 780 

Разом:  2629,7 

 

Робітниками служби з виконання ремонтних робіт підприємства 

відремонтовано вхідні групи до житлових будинків за адресами: 

вул. Шолуденка, 2;  вул. Олени Теліги, 7 та 19/2; вул. Щусєва,28 (2 під’їзд); 

 

 
вул. Шолуденка, 2 
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                      вул. Олени Теліги, 7                                        вул. Щусєва,28 

 

Відремонтовано сходову клітку у під’їзді № 3 житлового будинку № 21 на 

вул. Ольжича; 

 

                        
 

Відремонтовано покрівлю в житловому будинку на вул. Ірининська,  1/3; 

 

                                       
 

Власними силами ліфтової служби підприємства за рахунок коштів 

поточного ремонту відремонтовано 98 ліфтів на загальну суму 309,7 тис. грн. 
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У 48 ліфтах замінено шківи та тягові канати. 

У 32 ліфтах встановлено електрогальмівні катушки після викрадення.  

У 18 ліфтах замінено декоративнее покриття підлоги. 

 

За І півріччя 2021 року КП ШЕУ Шевченківського району виконані 

наступні ремонті роботи: 

- поточний дрібний ремонт дорожнього покриття балансових вулиць, 

ліквідація аварійно-небезпечної ямковості площею 11440,41 м2 на загальну 

суму 6 188,1 тис. грн. за адресами вул. Хрещатик (1300 м2), вулиця 

Глибочицька (600м2), вулиця Юрія Іллєнка (700 м2), Вулиці Данила 

Щербаківського (700 м2), вулиця Старовокзальна ( 600м2), вулиця Ромоданова 

(700м2) та на інших вулицях; 

 

                                   
                          вул. Ю.Іллєнка до ремонту           вул. Ю.Іллєнка після ремонту 

 

- поточний (середній) ремонт покриття балансових вулиць площею 

4 074,29 м2 на загальну суму  2937,3 тис. грн. за адресами вулиця Прорізна, 

вулиця Трьохсвятительська (в роботі), вулиця Костьольна, вулиця Ружинська; 

 

                    
                 вул. Прорізна до ремонту                 вул. Прорізна після ремонту 
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                   вул. Ружинська до ремонту                       вул. Ружинська після ремонту 
 

- влаштовано 2869 антипаркувальних стовпчики на загальну суму 

3 435,9 тис. грн.  за адресами проспект Перемоги (604), вулиця Зооогічна 

(132), вулиця Володимирська (262), вулиця Михайлівська (398); 

 

- облаштовано 1 підвищений 

пішохідний перехід (в т. ч. з ФЕМ) на суму 

103,8 тис. грн. за адресою провулок 

Максима Рильського – вулиця 

Володимирська; 

- облаштовано  14 наземних 

пішохідних переходів заниженим бортовим 

каменем (безбар'єрне середовище, 

тактильна плитка) на суму 278,9 тис. грн. 

за адресами вулиця Чорновола з'їзд на 

проспект Перемоги та вулиця Данила 

Щербаківського; 

 
   

 

- поточний (дрібний) ремонт струменево-ін'єкційним  методом проведено  

на площі 14535 м2 на суму 395,2 тис. грн. на вулицях Дорогожицькій,  Юрія 

Іллєнка, Детярівській, Багговутівській; 

- заливка тріщин 5561 м.п. на суму 317.2 тис. грн. по вулицях Довнар-

Запольського, Саксаганського, Деревлянська. 
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Заходи, які вживаються відділом з питань майна комунальної 

власності, для передачі вільних нежитлових приміщень в оренду 

та надходження коштів за оренду до бюджету 
 

За І півріччя 2021 року підприємствами, установами, організаціями-

балансоутримувачами нерухомого майна отримано орендної плати 8285,0 

тис.грн без ПДВ. 

Заборгованість з орендної плати станом на 01.07.2021 становить 2438,0 

тис.грн без ПДВ, з початку року заборгованість скоротилася на 54,0 тис. грн. 

До бюджету м. Києва з надходжень від оренди перераховано 140,0 тис. 

грн. 

На сьогодні передача майна комунальної власності територіальної громади 

міста Києва в оренду здійснюється за результатами проведення аукціону в 

електронній торговій системі «ProZorro.Продажі». 

За 6 місяців 2021 року проведено 8 аукціонів на право оренди 

комунального майна, віднесеного до сфери управління райдержадміністрації. За 

результатами проведених аукціонів очікується збільшення в 1,5 рази 

надходжень від оренди переданих в користування нежитлових приміщень - 

орендна плата, запропонована переможцями аукціонів, становить 64,7 тис.грн 

при стартовій орендній платі 42,3 тис.грн. 

Державній реєстрації права власності територіальної громади міста Києва на 

нерухоме майно підлягають 866 об’єктів нерухомого майна загальною площею                    

458,8 тис. кв. м, що належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва та віднесені до сфери управління Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації.  

Станом на 01.07.2021 зареєстровано право власності територіальної 

громади міста Києва на 598 об’єктів нерухомого майна, загальною площею 404,4 

тис. кв. м, що становить 69,1% від загальної кількості об’єктів та 88,1% від 

загальної площі, що підлягають реєстрації.  

Із 26 юридичних осіб-балансоутримувачів нерухомого комунального майна 

державна реєстрація права власності територіальної громади міста Києва на 

нерухоме майно станом на 30.06.2021 завершена 11 юрособами.  

У І півріччі 2021 року у Шевченківському районі м. Києва здійснювали 

фінансово-господарську діяльність 13 юридичних осіб, заснованих на 

комунальній власності територіальної громади міста Києва та віднесених до 

сфери управління Шевченківської районної у місті Києві державної 

адміністрації, у тому числі: 4 комунальних некомерційних підприємства 

охорони здоров’я, комунальний позашкільний навчальний заклад та 8 

госпрозрахункових комунальних підприємств, з них: 1 комунальне 

підприємство житлово-комунального господарства; 4 комунальних 

підприємства з надання послуг, 2 комунальних підприємства громадського 

харчування, 1 комунальне підприємство охорони здоров’я. 

За результатами фінансово-господарської діяльності І півріччя 2021 року 

комунальними підприємствами одержано сукупний дохід (без ПДВ) 368,7 

млн.грн, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року дохід збільшився на 
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37,1 млн.грн, або на 11,2%. План доходів підприємствами району виконано на 

105,9%. Підприємствами району за 6 місяців 2021 року одержано чистий 

прибуток 839,9 тис.грн, збиток  1478,1 тис.грн. Прибутковими є 7 із 9 

підприємств, що діють на засадах самофінансування та самоокупності. 
 

Інформація 

по основних показниках у сфері управління майном комунальної 

власності територіальної громади міста Києва, віднесеного до сфери правління 

Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації 

 
 

 
 

 

 

Забезпечення належної реалізації освітніх державних та міських 

програм у навчальних закладах району в межах повноважень 
 

 

Бюджетом  міста Києва на видатки по галузі «Освіта» спрямовано 

1 569 468,3 тис. грн. 

(Слайд 13)          

Мережа закладів освіти  Шевченківського району становить 135 закладів 

освіти: (Слайд 14) 

75 закладів дошкільної освіти з них: 56 комунальних та 19 приватних 

закладів,  

54 закладів загальної середньої освіти з них: 41 комунальних та 13 

приватних закладів,  

6 закладів позашкільної освіти з них: 2 будинки творчості та 6 спортивних 

шкіл. 

Назва показника Од. виміру 
2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

6 місяців  

1 2 3 4 5 6 

Площа нежитлових приміщень тис. кв. м 472,5 473,9 483,0 471,4 

Зареєстровано право власності 

територіальної громади міста Києва на  

нерухоме майно (на кінець року) 

к-сть 
(об’єктів) 

472 520 589 598 

тис. кв. м 367,9 381,1 402,5 404,4 

Частка зареєстрованих об’єктів  

(від загальної кількості, що підлягають 

реєстрації), % 

к-сті 
(об’єктів) 

55,0 60,2 68,0 69,1 

площі 81,4 83,2 87,8 88,1 

Надходження коштів від  оренди 

комунального майна 
тис. грн 27620,6 29195,5 18951,5 8285,0 

Заборгованість з оренди комунального 

майна 
тис. грн 1471,4 2953,0 2188,4 2438,0 

Комунальні підприємства к-сть 13 13 13 13 

Сукупний дохід (без ПДВ) 

комунальних підприємств 

млн. грн 

 
976,9 932,3 675,5 368,7 
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Підготовка до нового навчального року . 

 

Проведені заходи: (Слайд 15) 

Безпека життєдіяльності та створення безпечного освітнього середовища 

(встановлення АПС, просочення дерев’яних конструкцій, ремонт 

електромереж,  замір опору ізоляції) 

Навчання з протипожежної безпеки 

Всі заклади освіти забезпечені протипожежним обладнанням 

 

Поточні та капітальні ремонтні роботи проведені в закладах освіти 

згідно  видатків та кошторисних призначень. 

(Слайд 16), (Слайд 17) 

Трансформація закладів освіти відповідно до ЗУ «Про освіту» 

здійснюється поступово в умовах перехідного періоду та перспективного плану 

трансформації управління освіти, освітній процес в умовах карантинних 

обмежень відбувається за змішаною та дистанцію формою навчання. До нового 

навчального року класи Нової української школи забезпечені дидактичними 

матеріалами, сучасними меблями та інтерактивними панелями.  

Спостерігається позитивна динаміка включення дітей з особливими 

освітніми потребами (ООП) в інклюзивне середовище закладів загальної 

середньої освіти району. У 20 закладах функціонує 79 класів з інклюзивною 

формою навчання, в яких навчається 126 учнів та у 2 закладах 7 спеціальних 

класів для 46 учнів з мовними вадами. 

(Слайд 18) 

Розвиток мережі та  підвищення якості доступної дошкільної освіти: 

відновлено 3 групи на 60 місць у санаторній школі № 20 на вул. Грекова, 2.    

(Слайд 19) 

Для упорядкування прийому дітей у заклади дошкільної освіти  

проводиться електронна реєстрація дітей. 

Заклади дошкільної освіти до нового навчального року забезпечені 

матеріально-технічною базою, а саме придбано: м’який інвентар, посуд, ігрове 

обладнання меблі, електрично-побутове обладнання та інше. 

 

Участь та реалізація проєктів Громадського бюджету 

Реалізовано районні проєкти 

-«Фінансова та підприємницька діяльність» (конкурси, турніри з 

фінансової грамотності, впровадження курсів за вибором з формування навичок 

підприємницької діяльності) 

-«Інтелектуальні інвестиції в лідерів» (тренінги з навичок медіації, ЗD 

програмування, цифрові технології) 

-«Лідерський вектор» ( робота з лідерами  шкільного самоврядування) 
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-«Крок на зустріч» ( робота з учасниками освітнього процесу, інклюзивна 

освіта, співпраця з командою психолого-педагогічного супроводу в закладах 

освіти, облаштування ресурсних кімнат) 

-«Відповідальний ЗОЖ» ( формування навичок здорового способу життя, 

позитивного мислення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Концепція співпраці з батьками «Шевченківська Тріада» ( засідання 

«школи свідомого батьківства, конференції з питань ЗНО, виїзди, «екологічне 

спілкування») 

 

Робота з учнівською молоддю, конкурси, предметні олімпіади, конкурс-

захист учнівських робіт членів Малої академії наук,  конкурс «Дівчата STEM», 

конкурс на кращий гендерночутливий урок, конкурс фахової майстерності  

«Учитель року», дослідно-експериментальна робота в закладах освіти. 

Щороку  учні  беруть  участь  у Всеукраїнських  предметних  олімпіадах  

та  стають  переможцями  І-ІV  етапів і  Всеукраїнському конкурсі-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.  

2020/2021  навчального року у І (районному) етапі предметних олімпіад 

взяли участь 229 учнів, з яких 146 стали переможцями; у ІІ (міському) етапі 

МАН учасників було 111, а призерів – 51. 

Вихованці закладів  освіти  (закладів  дошкільної  освіти, закладів  

загальної  середньої  освіти, закладів  позашкільної  освіти)   Шевченківського 

району  беруть  активну участь  у   різних  заходах, зокрема:  в  інтелектуальних  
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проектах, у  конкурсах, у спартакіадах, у  конкурсах  Intel-Еко, Intel-Техно, у 

фестивалі стартапів «Class ідея».   

У Шевченківському районі щорічно проводяться заходи та турніри з 

фінансової грамотності. Зокрема 16 із 22 закладів загальної середньої освіти, в 

яких викладаються курси фінансової грамотності, працюють у Проєкті USAID 

«Трансформація фінансового сектору». 

            

  Виховна робота здійснюється за такими напрямками: 

- Національно-патріотичне виховання (Всеукраїнська дитячо-юнацько 

військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»). 

- Розвиток спорту (зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ, 

зростання кількості спортивних секцій та вихованців дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, Змагання з дитячої легкої атлетики IAAF  (Кубок голови 

Шевченківського району), Всеукраїнські змагання “Kyiv Athletic Festival”, 

«Перші кроки» змагання серед вихованців закладів дошкільної освіти, 

навчально-тренувальні збори з різних видів спорту, велотрек) 

 

       
 

- Інтелектуальні інвестиції для педагогічної спільноти (проєкт «Book сase», 

співпраця з «Музеєм науки») 

- Лідерський вектор учнівського самоврядування закладів освіти: шкільний 

лідерський парламент як кадровий потенціал майбутніх державних службовців. 

- Всеукраїнські уроки доброти «Щаслива лапа» з відвідуванням притулків 

для тварин. 

- Культурно-духовний розвиток через відвідування театрів, музеїв, 

виставок, зустрічей з цікавими людьми 

- «Протидія домашньому насильству» в рамках проєкту «16 днів проти 

насильства». 

- Просвітницький проєкт «Моє тіло-моє діло» 

- «Школа свідомого батьківства» (для батьківської громади закладів 

освіти): спільні виїзди, тренінги, зустрічі з психологами та коучами. 

- Створення та реалізація проєктів, направлених на розвиток творчих 

здібностей  вихованців закладів позашкільної освіти (участь у змаганнях з 

сучасної хореографії «United Dance Beat», творчі челенджі 

http://www.shevruo.kiev.ua/index.php?w=info&id=6974
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#Створи_концерт_сам, шахові турніри, підтвердження звання «Зразковий 

художній колектив колектив», Міжнародні виставки-конкурси). 

 

 

 

Стан інформування мешканців району стосовно забезпечення 

державних та міських соціальних програм  

 
У І-му півріччі 2021 року надано наступні соціальні послуги: 

 Нараховано пільги на оплату житлово-комунальних послуг 27 832 особам 

на суму 42,7 млн. грн.  

 Відшкодовано субсидій на житлово-комунальні послуги 5 736 особам на 

загальну суму 58,6 млн. грн. 

 Перераховано кошти вищим навчальним закладам для виплати 

соціальних стипендій  студентам на суму 25,6 млн. грн.  

 Активовано соціальний додаток до «Картки киянина» 1,6 тис. мешканцям 

району. 

 Взято на облік та призначено різного виду державну соціальну допомогу 

(при народженні, по вагітності, одинок матерям, на дітей під опікою, дітям з 

інвалідністю і т.д.) – 3 847 осіб – мешканцям району. 

 Надано одноразову адресну матеріальну допомогу за рахунок програми 

«Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» на загальну суму 1,5 млн. грн. 

 Призначено щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території України – 3 003 громадянам, районом 

обліковано і обслуговуються 14,3 тис. внутрішньо переміщених осіб. 

 Призначено компенсацію на продукти харчування та оздоровлення   5,4 

тис. громадянам потерпілих від ЧАЕС на загальну суму 48,5 млн. грн. 
 

Забезпечення технічними засобами реабілітації 

 

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, стан 

використання коштів, передбачених у державному та місцевому бюджеті на ці 

цілі, наповнення Централізованого банку даних з проблемами  інвалідності 

перебуває на постійному контролі в Управлінні соцзахисту району.  

Виготовлення протезно-ортопедичних виробів і засобів реабілітації та 

забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб 

проводиться за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. 

При видачі направлень  на забезпечення  технічними та іншими засобами 

реабілітації Управління праці та соціального захисту населення керується 

“Порядком забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і 

виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби 

реабілітації”,  затвердженим   постановою   Кабінету   Міністрів України від 

05.04.2012 р. № 321 (зі змінами від 14.03.2018  № 238). 



27 

 

У  І півріччі 2021 року , Управлінням соцзахисту району було видано 700 

направлень на забезпечення  технічними засобами реабілітації, а саме протезами 

верхніх та нижніх кінцівок, протезами молочної залози, ліжками, 

протипролежневими матрацами, ортопедичним  взуттям, засобами для 

пересування, допоміжними засобами особистої гігієни  по яких  укладено та 

сплачено 75 договорів.  Продовжується робота по видачі засобів гігієни згідно з 

Порядком забезпечення киян  ортопедичним взуттям, ортопедичними устілками 

та засобами особистої гігієни,  затвердженого наказом  № 41 від 12.03.2019 

Департаменту соціальної політики на виконання міської цільової програми 

«Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки». 

Щороку забезпечується підгузками 680 осіб (у т.ч. діти з інвалідністю, діти 

з  малозабезпечених та багатодітних родин). 

 За період 2017-2021 рік  було забезпечено 984 осіб – киян у тому числі 

дітей, ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками. 
 

Інформація щодо виконання програм соціального захисту осіб з інвалідністю 
 2018 2019 2020 І півр.2021  

Забезпечення технічними засобами 

реабілітації та засобами гігієни осіб з 

інвалідністю та іншим окремим 

категоріям населення. 

6627 11677 2956 9607 

Укладено договорів з підприємствами: 94 281 226 75 

на сумму  4977,82 11501,59 5697,02 10374,81 

 

 

Реабілітація дітей з інвалідністю 

 

З 2019 року запроваджений новий механізм забезпечення заходами з 

реабілітації дітей з інвалідністю за принципом „гроші ходять за людиною”,  

згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309 (зі змінами).  
 

Управління соціального захисту 

населення Шевченківської  

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

2019 2020 2021 

Кількість дітей з інвалідністю, що 

пройшли реабілітацію (осіб) 

26 42 33 

Загальна сума, на яку укладено 

договорів, щодо проведення 

реабілітації (тис. грн.) 

453,7 803,5 584,91 

 

Заходи з проведення психологічної  учасників бойових дій згідно 

постанови Кабінету Міністрів України № 432 від «Про затвердження Порядку 

організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної 

операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції 

Гідності» (зі змінами)та постанови Кабінету Міністрів України №1057 від 
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27.12.2017 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях» (зі змінами). 

 
№ 

п/п 

Назва заходу 2018 

Кількість 

осіб 

2019 

Кількість осіб 

2020 

Кількість 

осіб 

2021 

Кількість 

осіб 

1. 

Психологічна та 

професійна  

реабілітація 

35 36 62 59 

 

 

Загальнорайонні заходи до пам’ятних дат та свят 

 

У І півріччі 2021 року організовано і проведено: 

 

 14.03.2021 з нагоди Дня українського добровольця вшанували пам’ять 

хвилиною мовчання загиблих захисників України з покладанням квітів до 

пам’ятного знаку у сквері біля станції метро «Берестейська. Покладання 

відбулося за участі учасників АТО/ООС і членів сімей загиблих учасників 

АТО. 

 

   
 

 

 26.04.2021  з нагоди 35-их роковин Чорнобильської трагедії і пам’яті 

жертв Чорнобильської катастрофи на території Меморіального комплексу 

пам’яті жертв Чорнобильської трагедії  «Коло пам’яті», «Курган Могила» 

проведено «Ритуал пам’яті» за участю голів чорнобильських громадських 

організацій та духовенства з покладанням квітів  (вул. Нагірна, 1)  
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 08.05.2021 з нагоди Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років відбувся  «Ритуал 

пам’яті» за участю представників ветеранських організацій з покладанням 

квітів до пам'ятного знаку Стела Перемоги – захисникам та визволителям міста 

Києва (площа Перемоги). 

 

  
 

Заходи було проведено із дотриманням усіх санітарних та 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2. 
 

 

Підтримка людей похилого віку та осіб з інвалідністю 
 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Шевченківського району м. Києва здійснює соціальне обслуговування 

та надає соціальні послуги особам похилого віку, особам з інвалідністю та 

громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги за місцем їх проживання та в умовах денного 

перебування. 

Територіальний центр надає такі соціальні послуги: догляд вдома, 

соціальна адаптація, консультування, натуральна допомога, транспортні 

послуги, денний догляд, а також з 2021 року запроваджено надання додаткових 

соціальних послуг: паліативний догляд, представництва інтересів, фізичного 
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супроводу, інформування та посередництва. Послуги надаються за рахунок 

бюджетних коштів, зі встановленням диференційованої плати та за рахунок 

отримувачів соціальних послуг. За І півріччя 2021 року Територіальним 

центром обслуговано понад 4000 осіб, яким надано 554 988 соціальних послуг. 

 

  
 

З метою підвищення рівня соціальної захищеності осіб похилого віку та 

осіб з особливими потребами Територіальний центр співпрацює з різними 

громадськими  та  релігійними  організаціями,  підприємствами  та   установами 

різних форм власності, благодійними фондами, які надають допомогу одягом, 

гарячими обідами, продуктами харчування, дезинфікуючими засобами,  ліками, 

предметами побуту тощо. 
 

 

Група для надання соціальної послуги денного догляду дітям-інвалідам 

Територіального центру соціального обслуговування Шевченківського 

району м. Києва 
 

Група для надання соціальної послуги денного догляду дітям-інвалідам-

структурний підрозділ Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва, що створена 

для наданнясоціальноїпослуги денного догляду не менше, як 8 дітям з 

інвалідністю. 

Соціальнапослуга денного догляду – це комплекс заходів, що здійснюється 

протягом робочого дня і спрямований на створення умов забезпечення 

життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили здатність/не набули 

здатності до самообслуговування, без надання їм місця постійного проживання.  

 

У групі для надання соціальної послуги денного догляду дітям-інвалідам в 

постійному режимі обслуговуються 10 дітей з інвалідністю та 34 дитини 

обслуговуються в періодичному режимі (відвідують освітні та культурно-

розважальні заходи). 
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Діти, які щоденно відвідують групу, різного віку, мають різні 

захворювання та отримують такі соціальні послуги: денний догляд, педагогічні 

послуги, медичний супровід та харчування.  

 

За перше півріччя 2021 року було надано 17 364 соціальних послуг та 

проведено 3 культурно-розважальних заходів, в яких прийняли участь близько 

72 дитини у супроводі колективу групи та батьків. 

З нагоди відзначення Дня захисту дітей 1 червня 2021 року діти з 

інвалідністю завітали до зоопарку. Спілкування дітей з живою природою 

принесло насолоду, захопливі емоції та казкову подорож у неймовірний світ. 

 

    
 

 

 

Стан забезпечення житлом громадян, 

 які знаходяться на квартирному обліку в Шевченківській 

районній в місті Києві державної адміністрації 
 

В Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 

квартирному обліку перебуває 7720 родин, з них першочерговиків – 3253, 

позачерговиків – 530, загальна черга – 3937. 

На квартирному обліку в районі перебуває: 
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- учасників бойових дій, залучених до АТО – 353 

- осіб з інвалідністю, учасників АТО – 39 

- сімей загиблих учасників АТО - 2 

- багатодітних сімей – 259 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 53 

- науково-педагогічних працівників – 341 

- мешканців ветхих будинків – 53 

- потерпілих у зв’язку з аварією на ЧАЕС 1 категорії – 69 

- потерпілих у зв’язку з аварією на ЧАЕС 2 категорії –123 

- інші пільгові категорії – 2645 

В порівнянні з минулими 2018-2020 роками не відмічається високих темпів 

зростання черги квартирного обліку (в 2018 році в загальній черзі перебувало 

7702 родини, в 2019 – 7732 родини, в 2020 - 7739). 

За спільними рішеннями адміністрацій та профкомів підприємств, установ 

та організацій Шевченківського району в І півріччі 2021 року було 

відпрацьовано та оформлено документи на отримання 98 службових жилих 

приміщень та 3 постійних жилих приміщень.  

Відділом опрацьовано: 

- 365 заяв, скарг, звернень громадян, підприємств, установ та організацій 

району, в тому числі: 

- зараховано на квартирний облік – 43; 

- внесено часткових змін в облікові справи – 53; 

- внесено змін договорів найму житла – 20; 

- розглянуто заяв від громадян – 165;  

- заяв від підприємств, установ, організацій – 200. 

З числа службових жилих приміщень за клопотаннями підприємств, 

установ, організацій виключено жилих приміщень – 9. 

До числа службових жилих приміщень за клопотаннями підприємств, 

установ, організацій включено жилих приміщень – 6. 

Проведено 7 засідань громадської комісії з житлових питань. 

За поданням відділу опрацьовано та прийнято 37 розпоряджень 

адміністрації. 

Для забезпечення житловою площею черговиків квартирного обліку 

адміністрація району використовує житлову площу, яку передає району 

Київська міська державна адміністрація. 

Протягом І півріччя 2021 року Департаментом будівництва та житлового 

забезпечення в розпорядження адміністрації району надано 5 житлових 

приміщень для поліпшення житлових умов дітей-сиріт. 

Порівнюючи з І півріччям 2018 року: надано 5 квартир, у І півріччі 2019 – 

32 квартири. 

Крім того, в розпорядження адміністрації району Департаментом 

будівництва та житлового забезпечення КМДА передано 5 квартир для дітей-

сиріт, які будуть розподілені згідно з чергою квартирного обліку після 

присвоєння будинкам поштових адрес.  

Тимчасово до підходу черги поліпшені житлові умови 1 родини учасника 

АТО. 
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З числа внутрішньо переміщених осіб на квартирному обліку перебуває: 

- 50 учасників АТО; 

- 5 осіб з інвалідністю, учасників АТО; 

- 2 сім’ї загиблих АТО. 

Крім того, на квартирному обліку в районі перебуває 21 родина, які 

потребують надання житла з фонду житла для тимчасового проживання. 

(постанова КМУ № 422 від 31.03.2004). 

Житлова площа для внутрішньо переміщених осіб з фонду житла для 

тимчасового проживання (постанова КМУ № 582 від 26.06.2019) в 

розпорядження адміністрації району Департаментом будівництва та 

житлового забезпечення не передавалася. 

На соціальному квартирному обліку при адміністрації району перебуває 10 

родин. Внутрішньо переміщені особи на соціальному квартирному обліку не 

перебувають. 

У І півріччі 2021 року квартир для громадян, які перебувають на 

соціальному квартирному обліку Департаментом будівництва та житлового 

забезпечення передана 1 квартира, що була повернута до Департаменту у 

зв’язку з відсутністю претендентів на отримання даної квартири. 

Відділом проведена робота щодо визначення кандидатів серед черговиків 

квартирного обліку, які виявили бажання придбати житло за програмою 50х50, 

70х30 відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 12.07.2019 № 1249 та 

направлено в Департамент будівництва та житлового забезпечення для 

оформлення договору – 17 осіб. 

 

 

 

Взаємодія структурних із правоохоронними органами для 

протидії адміністративним та кримінальним правопорушенням 
 

У Шевченківському районі міста Києва забезпечується постійна взаємодія 

з правоохоронними органами, розташованими на території району. Зокрема 

керівник Шевченківського управління поліції включений до складу Колегії 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. Щотижнево на 

нарадах з актуальних питань життєдіяльності Шевченківської району м. Києва 

представник Шевченківського управління поліції доповідає про стан 

оперативної обстановки, у разі необхідності вирішуються проблемні питання. 

Також налагоджена взаємодія з керівництвом дислокованого на території 

району 2 го полку Управління патрульної поліції міста Києва та поліцією 

охорони. Питання щодо забезпечення охорони громадського порядку 

вирішуються в робочому порядку. 

За І півріччя 2021 ріку рівень злочинності по району на 10 тис. населення 

122,4  злочинів, на 20,9% більше ніж за аналогічний період 2020 року, по місту 

64,5.  Всього зареєстровано 2655 злочинів, на 18,3 %  більше ніж у 2020 році 

(2244). Разом з цим в умовах вулиці зареєстровано 136 злочинів  на 20,5 % 
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менше ніж 2020 році, у громадських місцях зареєстровано 496 злочинів на 20,1 

% більше ніж у 2020 році. 

 

 

Реалізації державних та міських екологічних програм із 

збереженням природного середовища в межах повноважень  
 

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. 

(Слайд 20)          

Передумовами для зниження обсягу забруднення є ліквідації джерел 

забруднення внаслідок зменшення або зупинення виробництва. Так, частково 

або повністю були ліквідовані стаціонарні джерела ПрАТ «Біарс», ТОВ 

«Київський завод напоїв «Росинка», ПРАТ "Київська овочева фабрика", ТОВ 

«Електроприлад», ПРАТ «ЕПОС 2011», ЗАТ «Пластмаш», ЗАТ «ВТШВ 

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

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

навколишнє середовища, що створюється промисловим комплексом району, 

сектором з питань екології протягом 2018-2021 років проводилась відповідна 

координаційна робота з підприємствами району щодо виконання Поточних 

планів з охорони навколишнього природного середовища. У І півріччі 2021 

року підприємствами району виконано 90% запланованих природоохоронних 

заходів. На питання екологічного спрямування було витрачено 2,7 млн. грн.. 

 (Слайд 21)        

В рамкам 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. 

Протягом І півріччя 2021 року сектором екології було відпрацьовано 127 

скарг мешканців Шевченківського району, з них 70% на задимлення повітря. За 

зверненнями заявників працівниками сектору вживались заходи із визначення 

джерел негативного впливу, з’ясування законності вчинення викидів в повітря, 

встановлення рівня надмірності нанесеної шкоди та, за необхідності, 

направлялась інформація до контролюючих органів для притягнення до 

відповідальності порушників. Найбільше занепокоєння протягом 

опалювального періоду 2019-2021 року викликали такі об’єкти як: ТОВ «САН 

ПАРК» (Сім'ї Хохлових, 11/2), Бізнес-центр «Форум» (вул. Пимоненко, 13), 

Вокзал АТ «Укрзалізниці» (вул. Єжи Гедройця). 

(Слайд 22)        

В рамках проведення моніторингу та аналізу стану виконання 

підприємствами, установами та організаціями окремих вимог 
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природоохоронного законодавства сектором екології особлива увага 

приділялась додержанню правил утилізації відходів з урахуванням їх ресурсної 

цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного 

середовища. 

Продовж І півріччя 2021 року суб’єктами господарювання району було 

утворено на 22,3 тис. тон відходів менше ніж в попередньому. Протягом 

звітного періоду підприємства Шевченківського району не накопичували 

відходи у місцях їх видалення. Всі відходи передавались переробникам на 

утилізацію. 

(Слайд 23)             

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. 

            

 

 

Організація та проведення  

сільськогосподарських ярмарків у межах району 
 

Станом на  01.07.2021  на території Шевченківського району в 

стаціонарних приміщеннях розташовано: 

-     894 підприємства роздрібної торгівлі, з них:  

 289  магазинів по продажу продовольчих товарів; 

 605  магазинів  по продажу непродовольчих товарів. 

- 566 підприємств ресторанного господарства  на 29 301 посадкових місць. 

- 671 підприємство 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. 

 

 



36 

 

Динаміка розвитку споживчого ринку 

 

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 «Київська 

спадщина»   проведено  32  сільськогосподарських   ярмарків. 

 

       
 

         
 

№ п/п 2017 2018 2019 2020 І 

півріччя2021 

Підприємства 

роздрібної торгівлі 

905 909 909 888 894 

Підприємства 

побутового 

обслуговування 

населення 

658 663 665 670 671 

Підприємства 

ресторанного 

господарства  

570 573 574 564 566 
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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».  

Зазначимо, що реалізація сільськогосподарської продукції здійснюється з 

дотриманням усіх норм та стандартів торгівлі виробниками Київської області та 

представниками інших регіонів України, які повністю задовольняють потребу 

населення у придбанні плодоовочевої продукції, м'яса, риби, молочних товарів 

та інших продуктів харчування за конкурентними цінами. 

 

Динаміка проведення районних ярмарків за останні роки 

Організовано та 

проведено 

районних 

ярмарків 

протягом 

2017 року 

Організовано та 

проведено 

районних 

ярмарків 

протягом 

2018 року 

Організовано та 

проведено 

районних 

ярмарків 

протягом 

2019 року 

Організовано та 

проведено 

районних 

ярмарків 

протягом 

2020 року 

Організовано та 

проведено 

районних 

ярмарків 

протягом І 

півріччя 

2021 року 

80 92 68 54 32 

На виконання Прогарами «Безбар’єрний доступ інвалідів до 

адміністративних споруд та місць громадського користування та створення 

місць для паркування автотранспорту для людей з інвалідністю у зазначених 

місцях»  відділом торгівлі та споживчого ринку постійно проводиться робота з 

керівниками підприємств щодо обладнання важкодоступних входів, до 

підпорядкованих приміщень, пандусами, поручнями, тощо. 

 

        
 

На сьогоднішній день, мережі магазинів типу супермаркет («Фуршет», 

«Велика Кишеня», «Сільпо», «Білла» та інш.), які найбільше відвідують 

споживачі, обладнані поручнями, пандусами та інш. 

         З  метою забезпечення належної організації торговельної діяльності 

підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення   фахівцями 
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відділу у І півріччі 2021 році були проведені обстеження  об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства та сфери послуг:  

-  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. 

За звітний період розглянуто у встановлений законодавством термін 309 

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 доручення Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва Київської міської державної адміністрації  від 17.03.2021         

№ 052-1168 здійснено організаційну методично-консультативну роботу з 

суб’єктами господарювання щодо виконання заходів, спрямованих на безпечну, 

безаварійну роботу підприємств ринкової мережі у весняно-літній   період  2021 

року з  наданням до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва  

узагальненої інформації про  відповідні звіти керівників підприємств. Також, у 

період підвищеної пожежної небезпеки  проведено роботу з керівниками 

підприємств ринкової мережі щодо забезпечення належного протипожежного 

контролю з боку адміністрацій ринків. 

 

           
 

На вебсайті  Шевченківської районної в місті Києві державної 

адміністрації розміщено 4 публікації щодо   функціонування підприємств  

торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг населенню у 

відповідності до законодавства України та їх розвитку. 

На виконання завдань Уряду та Кабінету Міністрів України стосовно 

вжиття заходів посилення контролю за дотриманням санітарного 

законодавства, протиепідемічних заходів під час карантину в закладах торгівлі, 

громадського харчування та розважальних закладів  в Шевченківському районі 

міста Києва розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації  від 01.07.2020 № 10 (зі змінами від 01.02.2021 № 13) 

створено робочу групу з представників відділу торгівлі та споживчого ринку, 

відділу контролю за благоустроєм , Національної поліції, КП «Муніципальна 

охорона» (КМДА), із залученням представників Головного управління 

Держпродспоживслужби у м .Києві. 
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Вказана група проводить  щоденний збір інформації щодо дотримання 

профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних та інших 

заходів на підприємствах торгівлі, ресторанного господарства, побутового 

обслуговування населення незалежно від форм власності та підпорядкування, 

розміщених на території району. 

У разі виявлення порушень, уповноваженими особами складається 

протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 44-3 та 

152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Протягом поточного року групою  проведено близько 4000 моніторингів 

об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побуту та ін. Складено 

адміністративних протоколів за статтею 44-3 КУпАП відносно громадян та 

суб’єктів господарювання – 57. 

 

 

 

Заходи, які здійснюються з метою належного 

 проведення опалювального сезону в межах повноважень 
 

На виконання розпорядження Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 24.06.2021 № 1449 «Про підготовку міського 

господарства до осінньо-зимового періоду 2021/2022» та розпорядження 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.07.2021 

№ 430 «Про підготовку житлово-комунального господарства та об’єктів 

соціальної інфраструктури Шевченківського району до роботи в осінньо-

зимовий період 2021/2022 здійснювалася підготовка до опалювального сезону. 

  До осінньо-зимового періоду 2021/2022 років по Шевченківському 

району необхідно підготувати 1819 житлових будинків всіх форм власності. 

1433 -  ж/б комунальної власності; 97 -  ЖБК; 119 – ОСББ; 48 – відомчих 

ж/б; 49 – відомчих гуртожитків; 66 – інвестиційних ж/б;  7- управителі (всього 

іншої форми власності 386 ж/б). 

Працівниками Управління житлово-комунального господарства постійно 

проводиться роз’яснювальна робота щодо своєчасної підготовки житлових 

будинків, отримання  актів готовності систем теплопостачання та котелень до 

опалювального сезону. 
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Реалізації державних та міських програм із охорони здоров’я  

в межах повноважень 
 

В підпорядкуванні Шевченківської РДА знаходяться три Центри первинної 

медико-санітарної допомоги та Консультативно-діагностичний центр. 

 

               
 

КНП « ЦПМСД №1»  ( 10 амбулаторій , 2 відокремлені) 

Проектна потужність  1400 відвідувань за зміну  

КНП « ЦПМСД №2» ( амбулаторій – 6, 3 відокремлені) 

Проектна потужність  1334 відвідувань за зміну  

КНП « ЦПМСД №3» (амбулаторій – 8 , відокремлених 1) 

Проектна потужність  1984 відвідувань за зміну  

КНП « Консультативно – діагностичний центр»,  вул. Саксаганського, 

100  Проектна потужність  1489 відвідувань за зміну  

 

Кількість укладених декларацій ( станом на 01.07.2021) – 190 084 (87,3% 

від усього населення Шевченківського району (216 134 чол.)) 

- Дорослого населення – 151 719 (88,99%) (Доросле населення – 170 472 

осіб (чоловіків 72 068, жінок 98 404)) 

- Дитячого – 38 863 ( 85,1%)  (Дитяче населення   – 45 662 осіб (підлітків 

– 9 103, дітей – 36 559)) 
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Центри первинної медико-санітарної допомоги надають первинну медичну 

допомогу пацієнтам, які уклали декларацію з сімейним лікарем закладу. 

 

Кількість укладених декларацій по ЦПМСД 

 

Кількість 

зареєстрованног

о населення 

Кількість 

укладених 

деклорацій  

(станом на 

01.07.2021) 

% охвата 

ЦПМСД№1  

(Б.Хмельницького 37) 
71490 55705 78% 

Дорослі 60083 44 769 74.5% 

Діти 11407 10 936 95,3% 

ЦПМСД№2  

(М.Пимоненко10) 
46 130 43 725 94,7% 

Дорослі 35 031 34 401 98,2% 

Діти 11 099 9 324 84,0% 

ЦПМСД№3  ( Ризька 1) 98 514 91 152 92,5% 

Дорослі 75 358 72 549 96,2% 

Діти 23 156 18603 80,3% 

Всього по 

Шевченківському району 
216 134 190 084 87,3% 

Дорослі 170 472 151719 88,99% 

Діти 45 662 38863 85,1% 

 

Пільгові категорії: 

 Ветерани ВВВ – 3017 осіб (із них 952 учасників БД із них учасники АТО - 

338  інваліди ВВВ – 423 осіб ( 25 учасників АТО). учасники війни – 1439 

прирівняні за пільгами – 203 

  Особи, яким передбачено безоплатний відпуск лікарських засобів із  

законом України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в 

наслідок Чорнобильської катастрофи» - 1763.   Знято з обліку 86 чол,        

Померло 19осіб,  

  Учасники АТО – 363 осіб,  з них 25  осіб мають групу інвалідності 

  Онкохворі – 11215 осіб, вперше виявлено – 1155,  на «Д» обліку  на 

кінець року 9749 



42 

 

  Хворі на інсулінозалежний цукровий діабет – 506 

  Інваліди  по загальному захворюванню  І – ІІ групи – 3287осіб, 

  Діти віком до 3 –х років – 6509 

  Діти віком з 3х до 6 років – 7810 

  Інваліди з дитинства – 361 

 

СТАН  ІНФЕКЦІЙНІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. 

COVID-19 

        У зв’язку з зафіксованими випадками  COVID-19 на території України 

(3 березня 2020 року в місті Чернівці), у Центрах протягом 2020-2021 років 

проводилась активна робота по виявленню хворих та контактних осіб для 

організації подальшого клінічного спостереження, своєчасної медичної 

допомоги та протиепідемічних заходів. 

 

                   
 

Станом на 01.07.2021 за даними КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №№ 1, 2, 3» Шевченківського району м. Києва: 

-  всього інфіковано COVID-19 - 18 302 особи,  

- смертельних випадків – 56 (0,3%),  

- одужали – 17787 осіб (97,2%),  

- продовжують хворіти – 459 осіб (2,5%). 

З метою підвищення ефективності епідеміологічного нагляду 

(спостереження) за поширенням на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, у Центрах проводиться забір зразків біологічних матеріалів від 

пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу.  Медичними 

працівниками проводиться відбір зразків матеріалів у пацієнтів з ознаками 

коронавірусної хвороби для дослідження методом ПЛР та транспортування з 

відповідним направленням до лабораторного центру, а також обстеження 

швидкими тестами на антиген SARS-CoV-2. 

В медичних закладах функціонують мобільні бригади з проведення забору 

біологічного матеріалу для ПЛР досліджень від  пацієнтів з підозрою на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19. Задіяно 35 медичних працівників. 
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Кількість виїздів мобільних бригад за І півріччя 2021- 12 898 (І 

півріччя 2020 – 1143); 

Зроблено тестів ПЛР – 32 112, (І півріччя 2020 – 2 506); 

Зроблено ІФА тестів – 4 601 (І півр. 2020 – 468) 

Станом на 01.07.2021 зроблено 12 145 швидких тестів. 
 

                        
 

  
І півріччя 

2020 року 

І півріччя 

2021 року 

1 Виїздів мобільних бригад 1143 12 898 

2 Відібрано зразків ПЛР, всього 20506 32 112 

3 Зроблено ІФА тестів 468 4 601 

 

 З 24.02.2021 року в Україні розпочався процес вакцинації проти COVID-

19. (В районі вакцинація почалась з 15.03.21, з моменту отримання вакцини). У 

Центрах створені пункти та кабінети щеплення, які працюють згідно графіку з 

9.00 до 15.00 годин, створено медичні команди з вакцинації, які безпосередньо 

задіяні у процесі вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, з 

розрахунку 1 лікар, 2 сестри медичні, 1 реєстратор медичний на одну медичну 

команду.   

Центрами активно проводилась вакцинація від гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
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Станом на 01.07.2021 проведено 34 153 вакцинації від коронавірусної 

хвороби COVID-19. Вакцинальними бригадами КНП «ЦПМСД» та «КДЦ» 

Шевченківського району м. Києва станом на 01.07.2021 проведено щеплення 

для працівників 543 організацій. 

 

Тестування на ВІЛ 

                                                             
РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ 

по тестуванню на ВІЛ та постановці на облік виявлених 

по Шевченківському району м. Києва 

за перші 6  місяців 2021 року 

 

 
Кількість 

протестованих 

Виявлено 

позитивних 

Результативність 

тестування,% 

 

І півріччя 2020 рік 1289 17 1,1% 

І півріччя 2021 рік 942 13 1,38 

На виконання Міської цільової програми протидії ВІЛ – інфекції та з 

метою досягнення цільових показників у припиненні  ВІЛ – інфекції, в рамках 

стратегії Фаст – Трек у м. Києві, розроблений і впроводжений клінічний 

маршрут пацієнтів з послуг тестування на ВІЛ – інфекцію та клінічного 

маршруту з лікування  ВІЛ – інфекції та призначення  АРТ у дорослих та 

підлітків. 

В рамках проведення пілотного проекту надання  ВІЛ – послуг на рівні 

амбулаторних лікувальних закладів  в районі продовжується дослідження на 

ВІЛ швидкими тестами.   Дослідження проводяться методами серологічної 

діагностики за допомогою швидких тестів.  

Збільшення показника результативності тестування вказує на те, що до 

обстеження була задіяна цільова група населення. 

 

Урядові програми 

З 01 квітня 2017 року стартувала Урядова програма «Доступні ліки».  

Ліки по програмі  виписуються лікарями ЗПСМ та терапевтами в 

електронному вигляді « Електронний рецепт» 

 

Кількість виписаних електронних рецептів за перші 6 міс 2021 року  

За даними програми Helsi 

 Кількість рецептів 

6 місяців 2021 

Кількість рецептів 

6 місяців 2020 

ЦПМСД №1 6 409 6 229 

ЦПМСД№2 7 043 7 615 

ЦПМСД№3 14 060 31 323 

Всього           по 

Шевченківському району 

 

27 512 

 

45167 
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Виписано рецептів в розрізі захворювань згідно програми за 6 місяців 2021 

року: 

I. Гіпертонічна хвороба -    _20657_ рецептів; 

II. Цукровий діабет тип ІІ -  _1323_ рецептів; 

III. Бронхіальна астма -  _1168_ рецептів. 

У 2020 році зросла кількість виписаних рецептів у зв’язку із розширенням 

переліку ліків. Зменшення кількості виписаних рецептів  у 2021 пов’язано з 

випискою рецептів лікарями на 3 місяці, замість одного. 

 

Онкологія 

За 6 місяців 2021 року вперше виявлено захворювань – 377 осіб.  Взято на 

облік 308 осіб. Охоплено лікуванням 288 осіб – 74%.  

Загальна кількість хворих з візуальними формами злоякісних новоутворень 

«Візуальні форми захворювань» за 6 місяців 2021 року складає 61 випадок 

(2020-86); кількість хворих із занедбаними візуальними формами злоякісних 

новоутворень в 2021 році – 16 випадків (2020- 24 випадки). 

Питома вага хворих із занедбаними візуальними формами злоякісних 

новоутворень – 26,23 (2020 - 27,91).  

 

Імунопрофілактика 
 

Одним з найважливіших показників здоров’я населення є охоплення 

профілактичними щепленнями. Стан імунопрофілактики знаходиться під 

постійним контролем. Вакцинація проводиться з дотриманням вимог наказу  

МОЗ України. 

План профілактичних щеплень в умовах пандемії за І півріччя 2021 року в 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Шевченківського району 

виконано на 58,9%, в минулому році – 39,5%. 

Збільшення рівня вакцинації пояснюється посиленням роз’яснювальної 

роботи щодо необхідності проведення профілактичних щеплень. 

 

 

ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА 

 

Туберкульоз 

На базі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» 

Шевченківського району м. Києва функціонує кабінет контрольованого 

лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі (ДОТ- кабінет), вул. 

Ризька, 1. 

Станом на 01.07.2021 кабінет обслуговує 9 осіб (5 осіб жіночої статі та 4 

чоловічої статі). Середній вік пацієнтів складає 47 років. 

Станом на 01.07.21 проведено флюорографічних обстежень 46 619, що 

складає 49% від річного плану. Виявлених випадків туберкульозу за 6 міс. – 23. 
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 Виконання плану туберкулінодіагностики за 6 місяців 2021 року – 34% від 

річного плану (фактично виконано 8 970), причина низького охоплення 

туберкулінодіагностикою – відмова батьків в зв’язку з епідситуацією, що 

склалася. 

Загальна кількість осіб, обстежених на туберкульоз методом мікроскопії 

2021- 23 особи,( 2020 – 84). Виявлено хворих на туберкульозметодом 

мікроскопії мокротиння – 2021- 1 особа, (2020-3 особи). Питома вага осіб, 

хворих на туберкульоз , виявлених методом мікроскопії мокротиння : 2021- 

4,3% (2020 -3,6%). 

 

    Медична допомога споживачам ін’єкційних опіоідних наркотиків. 

 

На базі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» 

Шевченківського району м. Києва, за адресою: вул.. Ризька, 1, функціонує 

кабінет замісної підтримувальної терапії (ЗПТ). Кабінет обслуговує 5 пацієнтів 

чоловічої статі. Середній вік пацієнтів 41 рік. Середній стаж вживання 

наркотиків – 20 років. 

Замісна підтримувальна терапія - ефективний вид медичної допомоги для 

споживачів ін’єкційних опіоїдних наркотиків. Вона забезпечує профілактику 

поширення ВІЛ/СНІД, вірусного гепатиту С, туберкульозу та інших соціально 

небезпечних хвороб серед представників цієї групи, так і серед всієї громади в 

цілому. ЗПТ дає змогу залежним споживачам відмовитися від ін’єкційного 

вживання опіоїдів.  

 

Стан матеріально-технічної бази 

 

 КДЦ району за І півріччя було придбано: 

 За громадський бюджет високовартісне обладнання на суму 1621,9 грн; 

 За кошти НСЗУ – медичної апаратури і оснащення на суму – 1511,70 грн. 

   

За рахунок коштів місцевого бюджету в 2021 році проведено капітальний 

ремонт ліфта в будівлі за адресою вул.Білоруська, 11-б на загальну суму 

1 093 146 грн. 
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Відповідно  до затвердженого наказом МОЗ України від 26.01.2018 року № 

148 «Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони 

здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які надають первинну медичну 

допомогу», оснащення  Центрів  складає 90,0% від нормативу. Центрами 

первинної медико-санітарної допомоги здійснювалось придбання 

холодильників, сумок-укладок, засобів ндивідуального захисту, деззасобів 

тощо  за кошти НСЗУ. 

 

 

 

Реалізації державних та міських програм із розвитку 

 туризму та культури в межах повноважень 
  

Реставрація київської дитячої школа мистецтв №2 ім. 

М.І.Вериківського» на вул. Бульварно-Кудрявскій, 2 з прибудовою  

концертної зали» 

 

Наприкінці 2020 року було завершено проведення реставрації нової будівлі 

з прибудовою  концертної зали на вул. Бульварно-Кудрявській, 2 для 

розміщення київської дитячої школи мистецтв № 2 ім. М. І. Вериківського.  

 Прибудовано та оснащено концертну залу, встановлена сучасна звукова і 

світлова техніка, меблі, змонтоване інженерне обладнання. Для забезпечення 

комфортних умов перебування в закладі учнів та їх батьків у підвальному 

приміщенні облаштовано кафе-їдальню, для людей з особливими потребами 

встановлено ліфт.  

У I півріччі 2021 року проведені перевірки та затверджені акти готовності 

введення в експлуатацію всіх приміщень об’єкту, отримано відповідний 

сертифікат у Державній архітектурно-будівельній інспекції України. Навчальні 

класи укомплектовані музичними інструменти, меблями та іншим 

устаткуванням. Нова будівля закладу підготовлена до прийому учнів у новому 

2021-2022 навчальному році. 
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Створені умови навчання відповідно до сучасних технологій дозволять 

збільшити контингент  до 1300 учнів. Також, на базі школи заплановано 

створення центру культури і мистецтв «Сузір’я муз». 

 

                
 

 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 брала участь у міському проєкті з 

перетворення публічних бібліотек столиці на сучасні культурно-інтелектуальні 

центри громади на основі технологічної і просторової модернізації. 

Після здійсненої перебудови в новому форматі публічної бібліотеки III 

тисячоліття «BIBLIOHAB», створено комфортне середовище для впровадження 

нових креативних проектів та надання інноваційних послуг. Для відвідувачів   

працює «ІТ-парк», який має потужні комп’ютери з вільним  доступом до 

інтернету. Молодь приваблює встановлений 3D-принтер та мультимедійне 

обладнання з 3D окулярами. Своєрідна територія «Креатив-форум» є місцем 

проведення різноманітних заходів та засідань клубів. 

Особлива увага приділена обслуговуванню людей  з особливими 

потребами (встановлено ліфт та інші зручності). Також на даху заплановано 

облаштувати обсерваторію, а в підвальному приміщенні - арт-лабіринт. 
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Бібліотека  імені  А. Міцкевича  –  бібліотека   нового  покоління (вул. І. 

Франка , 16/2) 

 

Новий публічний простір облаштовується в бібліотеці ім. А. Міцкевича. За 

період існування бібліотеки з 1952 року, в її приміщеннях не було проведено 

жодного ремонту. І тільки у жовтні 2019 року  розпочався капітальний ремонт 

приміщень. 

 

   
 

Протягом 2019-2020 років були повністю замінені вікна, здійснено ремонт 

інженерних мереж та всіх приміщень, замінено 2 вхідні групи, придбано нові 

меблі та комп’ютери.  

Всього було витрачено 3 389 998,82 грн. 

В оновленій бібліотеці ім. А. Міцкевича створене комфортне середовище, 

в якому мешканці району та міста можуть активно навчатися, інтелектуально 

розвиватися, спілкуватися, обмінюватися ідеями, втілювати різноманітні 

проєкти. 

У першому півріччі 2021 року бібліотека була устаткована новими 

меблями та обладнанням. 
 

Культура 
 

Адміністрація активно підтримує всі цікаві для мешканців проєкти, 

запропоновані самими громадянами та громадськими організаціями.  
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Так, наприклад, шедеври світового кіно можна було безкоштовно 

переглянути на великому екрані у організованому літньому кінотеатрі у парку 

Шевченка. Також відбувалися весняно-літні концерти класичної музики  

«Класик пікнік» під час проведення фестивалю «Відкрита музика міста». 

Щороку велика кількість глядачів збиралася  у парку ім. Т. Шевченка під час 

проведення фестивалю «Наукові пікніки». 

 

         
 

                       
 

Підтримана ініціатива військово-музичного управління Збройних Сил 

України щодо проведення музичного марафону «МАРШ НОВОЇ АРМІЇ» у 

парку ім. Т.Шевченка. Щороку велика кількість глядачів збирається  у парках  

та   залах різних установ під час проведення районних заходів з нагоди 

відзначення державних свят. 
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Інформаційна політика 
 

З метою оперативного реагування на критичні публікації, виступи, 

повідомлення тощо, здійснювався моніторинг матеріалів у засобах масової 

інформації щодо діяльності Шевченківської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

На виконання Законів України «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 

засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації» та «Про 

інформацію» постійно забезпечувалося систематичне й оперативне 

інформування громадськості району щодо діяльності Шевченківської районної 

в місті Києві державної адміністрації на офіційному вебсайті Шевченківської 

РДА: shev.kyivcity.gov.ua. Крім того, з метою поширення інформації про 

діяльність райдержадміністрації та забезпечення оперативного зворотного 

зв’язку з мешканцями району постійно підтримується та наповнюється 

відповідною інформацією сторінка Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації у соціальній мережі facebook: @shev.kyivcity.gov.ua. 

Постійно публікується та оновлюється наступна інформація: нормативно-

правові акти, роз’яснення до них, впровадження реформ, соціологічна, правова, 

довідкова, статистична та інша актуальна інформація, що цікавить широку 

громадськість, анонсуються події та заходи, публікується звітність щодо 

виконання програм і планів, спрямованих на виконання завдань у визначеній 

сфері діяльності, статистична інформація. Забезпечується інформування 

громадськості про діяльність РДА через друковані ЗМІ та офіційний вебсайт 

Шевченківської РДА, участь представників ЗМІ у заходах 

райдержадміністрації. 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація і надалі 

здійснюватиме виконавчу владу на території району для збереження позитивної 

динаміки розвитку та покращення рівня життя населення. 

 

 

 

Надання адміністративних послуг 
 

У І півріччі 2021 року через ЦНАП надавались більше 200 видів 

адміністративних послуг (для порівняння: у 2018 році – 157 видів послуг, в 

2019 – більше 160, у 2020 – більше 170). 
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У звітному періоді зареєстровані 38554 адміністративні справи (для 

порівняння: у  І півр. 2018 року – 44332 справ, у І півр. 2019 – 50182 справи, у і 

півр. 2020 – 33468 справ). Зменшення кількості зареєстрованих справ відбулась 

через запровадження карантинних заходів і обмежений доступ заявників до 

ЦНАП, переведення земельних послуг і послуг у сфері будівництва в 

електронний формат.  

Найбільш затребувані послуги в Шевченківському районі – послуги у 

сферах реєстрації місця проживання, державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців; громадянства, працевлаштування іноземців, 

земельних відновин. 

 

І півр. 

року 

Всього Реєстрація 

місця 

проживання 

Реєстраці

я бізнесу 

Паспортні 

послуги 

Праце-

влаштуванн

я іноземців 

Земельні 

послуги 

2018 44332 18620 9506 4423 - 6318 

2019 50182 20889 9535 3801 3598 6704 

2020 33468 12883 5221 2353 2805 6408 

2021 38554 15549 4507 2782 4393 6162 

 


