Інформація про використання бюджетних коштів головним
розпорядником - Шевченківською районною в місті Києві
державною адміністрацією у 2020 році.
Виконання видатків бюджету м. Києва по Шевченківському
району
Рішенням сесії Київської міської ради від 12.12.2019 року №456/8029 «Про
бюджет міста Києва на 2020 рік» Шевченківській районній в місті Києві
державній адміністрації були затверджені видатки в сумі 2 030,2 млн. грн, в тому
числі видатки загального фонду – 1 684,6 млн. грн, видатки спеціального фонду
– 345,6 млн. грн. Протягом року до бюджету міста Києва вносились зміни на
підставі яких план на 2020 рік склав 2 137,8 млн. грн, в тому числі: видатки
загального фонду – 1 749,2 млн. грн., видатки спеціального фонду – 388,6
млн. грн.

Загальний фонд
Протягом звітного періоду рішеннями сесії Київської міської ради
видатки загального фонду були збільшені на 64,6 млн. грн і план з урахуванням
змін склав 1 749,2 млн. грн. Зростання видаткової частини загального фонду
обумовлено, збільшенням видатків на заробітну плату з нарахуваннями, а також
збільшенням інших видатків на поточне утримання установ.
Виконання видатків склало 1 657,0 млн. грн або 94,7 % до плану з
урахуванням змін. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень
та
потреби
розпорядників
коштів
у
відповідних
видатках.

Структура видатків загального фонду в розрізі
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Заробітна плата з нарахуваннями - 1 242,5 млн. грн (75,0%)

Енергоносії 61,7 млн. грн (3,7%)
Харчування 41,0 млн. грн (2,5%)
Медикаменти 4,0 млн. грн (0,2%)
Благоустрій району, експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду 77,1 млн. грн (4,7%)
Інші незахищені видатки 230,7 млн. грн (13,9%)

У першочерговому порядку профінансовані видатки:






заробітна плата з нарахуваннями – 1 242,5 млн. грн.
оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії – 61,7 млн. грн.
харчування – 41,0 млн. грн.
медикаменти – 4,0 млн. грн. ( по галузі «Освіта»).

В цілому використано коштів 1 349,2 млн. грн або 94,5 % до планових
призначень, забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати
та відпускних працівникам бюджетної сфери, проведені розрахунки за спожиті
тепло-енергоносії, харчування та медикаменти.
Виконання по інших статтях видатків на утримання бюджетних установ
району у звітному періоді склало 307,8 млн. грн, в тому числі 77,1 млн. грн
видатки на житлово-комунальне господарство та благоустрій району.

Структура видатків загального фонду
бюджету в розрізі галузей
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Освіта - 1 336,3 млн.грн. (80,7%)
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Соціальний захист та соціальне
забезпечення - 45,4 млн.грн. (2,7%)

0,3%
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Молодіжна політика - 5,7 млн.грн. (0,3%)
Житлово-комунальне господарство - 77,1
млн.грн. (4,7%)
Культура і мистецтво - 28,9 млн.грн. (1,7%)

80,7%

Фізична культура і спорт - 44,7 млн.грн.
(2,7%)
Державне управління - 118,9 млн.грн. (7,2%)

Порівнюючи виконання кошторисів за 2020 рік з попереднім звітним
періодом 2019 року, темп зростання використання коштів складає 117,0 %.

Виконання кошторисних призначень по галузях за 2017-2020 роки
наведено в таблиці.

млн грн

Виконано

Виконано

Виконано

Виконано 2020

2017 рік

2018 рік

2019 рік

рік

Освіта

796,5

959,8

1 145,6

1 336,3

Культура і мистецтво

89,6

22,6

28,5

28,9

Соціальний захист та соціальне
забезпечення

24,3

26,4

36,8

51,1

Фізична культура і спорт

16,7

20,6

34,9

44,7

Органи державного управління

70,9

75,9

108,7

118,9

Житлово - комунальне господарство

82,2

57,6

61,7

77,1

1 080,2

1 162,9

1 416,2

1 657,0

Галузь

ВСЬОГО

Із загальної суми видатків 2020 року – 1 657,0 млн. грн основну питому
вагу складають видатки на утримання установ освіти, враховуючи їх найбільшу
мережу, так даний показник у 2020 році сягнув 80,7% (1 336,3 млн. грн). На
житлово – комунальне господарство району спрямовано 4,7% від загальних
видатків загального фонду, а саме – 77,1 млн. грн. На соціальний захист та
соціальне забезпечення спрямовано 51,1 млн. грн, тобто 2,7% від загальних
видатків загального фонду.

Спеціальний фонд
Власні надходження бюджетних установ
У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст надходжень
бюджету міста Києва по Шевченківському району в частині власних надходжень
становить 92%, а саме: станом на 01.01.2020 року власні надходження району
склали – 37,2 млн. грн, а станом на 01.01.2021 року – 34,2 млн. грн.( зменшення
надходжень обумовлено карантинними заходами, пов’язаними з COVID – 19).
Разом з цим, відповідно до рейтингової оцінки діяльності районів міста
Києва, власні надходження бюджетних установ Шевченківського району у 2020
році є найбільшими серед районів міста Києва.
Бюджет розвитку
На виконання робіт з капітального ремонту об’єктів житловокомунального господарства та закладів соціально-культурної сфери за 2020 рік
використано коштів в сумі 227,7 млн. грн, що складає 98,4% до коштів
запланованих коштів, з них по галузях:

 по житловому господарству
149,8 млн. грн. (311 об’єктів).

використано коштів

в

сумі

Відремонтовано 30 покрівель, 8 фасадів, 67 сходових клітин, 32 вхідні
групи, 4 електромережі та електрощитові, 21 інженерну мережу (ХВП, ГВП, ЦО,
каналізація), замінено вікна у 31 житловому будинку, проведено капітальний
ремонт (модернізацію) 18 індивідуальних теплових пунктів, реалізовано
4 громадські проекти, виконані роботи по підсиленню фундаменту, благоустрою
прибудинкової території та ремонту панелей перекриття 3-х об’єктів.
Облаштовано 1 дитячий (ігровий) майданчик. Відновлено асфальтове покриття
прибудинкових територій та міжквартальних проїздів площею 70 659,0 кв. м. на
76 об’єктах.
Виконані роботи по капітальному ремонту 14-ти житлових будинків та 2-х
ліфтів на умовах співфінансування.
В 2020 році по житловому господарству в порівнянні з 2019 роком
використання коштів збільшилося на 43,8 % або на 45,6 млн.
 по комунальному господарству використано 3,9 млн. грн. для
облаштування 2-х територій зеленої зони та реалізації 3-х громадських проєктів.
 по закладах освіти у звітному періоді використано 59,4 млн. грн.
(32 об’єкта).
Кошти були направлені на роботи з капітального ремонту будівель,
фасадів, харчоблоків, покрівель, огорож, модульних індивідуальних теплових
пунктів, місць загального користування, спортивних та ігрових майданчиків і
стадіонів, актових і спортивних залів та інших приміщень, благоустрою
територій, встановлення пандусів по закладах дошкільної освіти,
загальноосвітніх школах, інтернатах та школах естетичного виховання дітей.
Крім того, у 2020 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету
проведені роботи з капітального ремонту спортивних та ігрових майданчиків,
стадіонів і покрівлі на суму 9,6 млн. грн. в 6 загальноосвітніх школах.
В 2020 році на капітальний ремонт закладів освіти було направлено на
26,9 млн. грн. більше ніж в попередньому році.
 по закладах культури у звітному періоді використано
4,9 млн. грн. (2 об’єкта).
Кошти були направлені на роботи з капітального ремонту приміщень та
інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) в бібліотеках ім. М.
Костомарова, ім. А. Міцкевича.
 по закладах соціального захисту за 2020 рік використано
9,3 млн. грн. (4 об’єкта)
Кошти були направлені на роботи з капітального ремонту приміщень
Територіального центру соціального обслуговування на вул. Білоруській, 11;

Центру у справах сім’ї та жінок на вул. О. Теліги, 43; Центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді на вул. Коперника, 10; благоустрій території та
капітальний ремонт приміщень КП «Дитячий оздоровчий табір «Зачарована
долина».
 по закладах фізичної культури і спорту за 2020 рік використано
0,5 млн. грн. (1 об’єкт)
Кошти були направлені на благоустрій території Дитячо-юнацької
спортивної школи № 7 на Парковій дорозі, 14.
На виконання робіт по капітальних вкладеннях за 2020 рік використано
коштів в сумі 3,0 млн. грн.
Розпочато будівництво спального корпусу КП «Дитячий оздоровчий табір
«Зачарована долина» Шевченківського району м. Києва на площі Народній, 1,
м. Іршава, Закарпатської області.
Та проведені роботи по розробці проєкту реконструкції стадіону з
влаштуванням накриття Спортивної школи № 6 на вул. Туполєва, 22-Д у
Шевченківському районі м. Києва.
По цільовому фонду за 2020 рік використано коштів в сумі 12,8 млн. грн.
Кошти були направлені на благоустрій та озеленення території району.

Громадський бюджет
У Шевченківському районі міста Києва у 2020 році було реалізовано всі
31 громадських проєкт з 33 передбачених для реалізації. З запланованих для
реалізації громадських бюджетів 13,57 млн. грн використано 10,54 млн. грн
(77,7%). 2 громадських проєкти не було реалізовано через впровадження у 2020
році карантинних заходів, а саме Фестиваль електронної музики Radioday free
open air та Відкритий фестиваль екстремального спорту «Kyiv Extreme Fest
2020». Найбільше проєктів було реалізовано в установах освіти району – 23. В
рамках благоустрою району виконано 7 проектів, найбільший – «Створення
екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних
екосистем» на Гончара. Для популяризації та розвитку спорту району здійснено
1 громадський проєкт - «Snegfest – зимовий молодіжний фестиваль.

Виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
на 2018 – 2020 роки у 2020 році в частині капітальних вкладень та
капітального ремонту по об’єктах, де замовником виступає Шевченківська
районна в місті Києві державна адміністрація

Згідно Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на
2018 – 2020 роки та розподілу асигнувань на фінансування капітальних вкладень
за рахунок бюджетних коштів (затвердженої рішенням Київської міської ради від
21.12.2017 № 1042/4049 та розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2019 № 2290 «Про
деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м.
Києва на 2018 – 2020 роки у 2020 році» зі змінами та доповненнями, по об’єктах,
де замовником виступає Шевченківська районна в місті Києві державна
адміністрація у 2020 році було заплановано капітальних вкладень всього: на
суму 247,5 млн грн (377 видів робіт з капітальних ремонтів та 3 об’єкти
капітального будівництва); в т.ч.:
 за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м.Києва (бюджет
розвитку) – 237,9 млн грн;
 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 9,6
млн грн.
У 2020 році освоєно коштів на капітальні вкладення та капітальний ремонт у
сумі 230,7 млн грн.
Рівень освоєння видатків на капітальні вкладення та капітальний ремонт за
рахунок коштів бюджету м. Києва за 2020 рік становить 93,2 %.

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ
У 2020 році на капітальне будівництво, реставрацію та реконструкцію
було заплановано коштів на суму 16,0 млн грн на 3 об’єкти, в тому числі по
галузях: «Фізична культура і спорт» - 13,0 млн грн (2 об’єкта); «Соціальний
захист та соціальне забезпечення» - 3,0 млн грн (1 об’єкт).
У 2020 році освоєно коштів по об’єктах на суму 2,9 млн грн, що складає 18,6%
виконання.
Разом з тим треба зазначити, що проєктні роботи по об’єкту «Реставрація
комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних вимог та
реконструкцією нежилих будівель на вул. Шолуденка, 26-28/4 у
Шевченківському районі м. Києва» в сумі 1,7 млн грн велись за рахунок
статутного капіталу КП «Спортивний комплекс «Старт».

У 2020 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» було заплановано коштів всього
на суму 3,0 млн грн. (в т.ч. на проєктні роботи - 0,5 млн грн, на будівництво 2,5 млн грн).
У 2020 році виконано робіт на суму 2,9 млн грн, що становить 97,1%
виконання.
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.
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.

Також у 2021 році заплановано коштів на продовження будівництва
спального корпусу у сумі 5,5 млн грн. Кошторисна вартість становить 18 млн
грн.

У 2020 році на об’єкт «Реставрація комплексу стадіону «Старт» із
пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією нежилих будівель на
вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі м.Києва» було
заплановано всього коштів на суму 12,2 млн грн (в т.ч. на проєктні роботи 7,0 млн грн, на будівництво - 5,2 млн грн).
У 2020 році виконано проєктних робіт на суму 1,7 млн грн. Проєктні роботи
профінансовано за рахунок статутного капіталу КП «Спортивний комплекс
«Старт». Фінансування проєктних робіт у 2020 році не здійснювалося за рахунок
бюджетних коштів (коштів бюджету розвитку).
На сьогодні по даному об’єкту триває виконання проєктних робіт.

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

У 2020 році розпочалася розробка проєкту по об’єкту. 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.
Загалом у 2020 році було виконано Етап 1: «Ескізний проект»
та предпроєктні роботи (технічне обстеження будівель, споруд, конструкцій
та трибун; топографо-геодезичну зйомку; інженерно-геологічні вишукування;
моделювання руху транспорту та пішоходів).
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.
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.
Під час проектування передбачити рішення по інженерному забезпеченню
з використанням альтернативних джерел інженерного забезпечення: сонячні
батареї (колектора), геліосистеми, тощо.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

В 2020 році по капітальному ремонту освоєно асигнувань по об’єктах соціальної
сфери та житлово-комунального господарства в 1,4 рази більше в порівнянні з
2019 роком та в 2,2 рази більше в порівнянні з 2018 роком.

У 2020 році освоєно коштів по об’єктах капітального ремонту на суму 227,7
млн грн (план 231,5 млн грн) на 377 видів робіт, що становить 98,4% виконання,
в т.ч.: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по галузі
«Освіта» – 9,6 млн грн., що становить 100% виконання.
З них по 5 галузях:
- «Житлово-комунальне господарство» – 153,6 млн грн, 97,8% виконання;
- «Освіта» – 59,4 млн грн, 99,7% виконання, в т.ч. субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій – 9,6 млн грн, 100% виконання;
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 9,3 млн грн,
99,4% виконання
- «Культура та мистецтво» – 4,9 млн грн, 99,1% виконання;
- «Фізична культура і спорт» – 0,4 млн грн, 93,8% виконання.

Галузь «Освіта»

В 2020 році по капітальному ремонту по об’єктах галузі «Освіта» освоєно
асигнувань в 1,8 рази більше в порівнянні з 2019 роком та в 2 рази більше в
порівнянні з 2018 роком.

У 2020 році по галузі «Освіта» освоєно коштів в сумі 59,4 млн грн; 99,7%
виконання на 46 видів капітальних робіт.

Завершено роботи в закладах дошкільної освіти на суму 20,4 млн грн,
в закладах загальної середньої та спеціалізованої освіти на суму 19,3 млн грн,
в спеціалізованих закладах середньої освіти (інтернати) на суму 2,0 млн грн,
в спеціалізованих закладах середньої освіти (ліцеї) на суму 3,5 млн грн,
в мистецьких школах на суму 1,6 млн грн., в закладах середньої освіти
(санаторні заклади) на суму 3,0 млн грн.
Згідно розпорядження КМДА від 21.08.23020 №1266 «Про розподіл обсягу
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» освоєно коштів у
2020 році на суму 9,6 млн грн, 100% виконання.
Галузь «Житлово-комунального господарства»

В 2020 році по капітальному ремонту по об’єктах галузі «Житлово-комунальне
господарство» освоєно асигнувань в 1,4 рази більше в порівнянні з 2019 роком,
в 2,3 рази більше в порівнянні з 2018 роком.

У 2020 році по галузі «Житлово-комунальне господарство» освоєно коштів
в сумі 153,6 млн грн, 97,8% виконання на 322 види капітальних робіт.
№
Види капітальних робіт
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Капітальний
ремонт
асфальтного
покриття прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів
Капітальний ремонт сходових клітин
Капітальний ремонт (модернізація)
модульних індивідуальних теплових
пунктів житлових будинків
Капітальний ремонт покрівель
Капітальний ремонт інженерних мереж
(ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)
Заміна вікон
Капітальний ремонт ліфтів (на умовах
співфінансування)

Кількість млн грн
робіт на 2020 рік
виконано
об’єктах план
76

63,7

63,6

68

22,2

21,2

18

15,3

15,2

30

13,3

12,8

21

8,1

8,0

31

7,4

7,2

3

4,8

4,6

8
9
10
11

12

13

14
15
16
17

Капітальний ремонт вхідних груп
Капітальний ремонт житлового фонду
на умовах співфінансування
Благоустрій території
(вул. Д. Щербаківського, 51-В)
Капітальний ремонт фасадів, утеплення
фасадів
Капітальний ремонт парків і скверів та
влаштування об’єктів благоустрою
(вул. Котарбінського, 12; вул. ПарковоСирецька, 11)
Ремонтно-реставраційні роботи фасаду
та покрівлі по вул. БульварноКудрявська,
19
(на
умовах
співфінансування)
Капітальний
ремонт
електричних
мереж/ електрощитових
Облаштування ігрових майданчиків
Капітальний ремонт підпірних стін,
панелей перекриття, стінових панелей
Громадські проєкти - переможці
конкурсу, а саме:
Громадський проєкт № 788
«Дитячий майданчик на вулиці Івана
Франка, 12»
Громадський проєкт № 795
«Спортивний майданчик Workout за
адресою: пров.Михайлівський,9Б»
Громадський проєкт № 875
«Галявина Казок-продовження, парк
«Нивки»
Громадський проєкт № 879
«Галявина казок, парк «Дубки»
Громадський проєкт № 992
«Сучасні і безпечні інтерактивні
спортивно-ігрові майданчики» - адреса:
вул. Кирпоноса 10/8, вул. Ігоря
Турчина, 12
Громадський проєкт № 1082
«Екопарк
з
впровадженням

34

4,6

4,2

13

4,1

3,8

1

3,4

3,4

8

2,0

2,0

2

1,5

1,5

2

1,2

1,2

4

1,3

1,1

1

0,5

0,5

3

0,5

0,2

7

3,2

3,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

1,6

1,6

енергозберігаючих
технологій
та
інноваційних екосистем» - адреса:
просп. Перемоги, 40
Громадський проєкт № 2114
«Благоустрій дворику Невська, 3/5»
ВСЬОГО
322

0,07

0,06

157,1

153,6

Галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

В 2020 році по капітальному ремонту по об’єктах галузі «Соціальний
захист та соціальне забезпечення» освоєно асигнувань в 1,3 рази більше в
порівнянні з 2019 роком, в 1,9 рази більше в порівнянні з 2018 роком.
У 2020 році по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
освоєно коштів у сумі 9,3 млн грн, 99,4% виконання, а саме:
- благоустрій території: КП «Дитячий оздоровчий табір «Зачарована
долина» - 0,8 млн грн;
- капітальний ремонт приміщень:
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Шевченківського району на вул. Білоруській, 11 – 5,6 млн грн;
Центр соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді ШРДА на вул. Коперника, 10 –
0,3 млн грн;

КП «Дитячий оздоровчий табір «Зачарована долина» - 2,1 млн грн;
Центр у справах сім’ї та жінок на вул. Олени Теліги, 43 – 0,5 млн грн.

По галузі «Культура та мистецтво»

У 2020 році по галузі «Культура та мистецтво» освоєно коштів на суму 4,9
млн грн, 99,1 % виконання, а саме:

- капітальний ремонт інженерних мереж: бібліотека ім. А.Міцкевича за
адресою: м.Київ, вул. І.Франка, 16/2 – 0,5 млн грн;
- капітальний ремонт приміщень:
Бібліотека ім. А.Міцкевича за адресою: м.Київ, вул. І.Франка, 16/2 – 1,4 млн
грн;
Бібліотека ім.М.Костомарова за адресою: м.Київ, вул. Щербаківського
Данила, 51-В – 3,0 млн грн.
По галузі «Фізична культура і спорт»

У 2020 році по галузі «Фізична культура і спорт» освоєно коштів на суму 0,5
млн грн, що становить 93,8 % виконання, а саме:
- благоустрій території: Дитячо-юнацька спортивна школа № 7
Шевченківського району на вул. Паркова дорога, 14 – 0,5 млн грн.

