
 
 
 

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. 
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Структура видатків загального фонду в розрізі 
кодів економічної класифікації видатків 

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%)



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. 

 

 
 

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. 
 млн грн 

Галузь Виконано 

2017 рік 
Виконано 

2018 рік 

Виконано 

2019 рік 

Виконано 
2020 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 
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Структура видатків загального фонду 

бюджету в розрізі галузей

Освіта - 1 336,3 млн.грн. (80,7%)

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення  - 45,4 млн.грн. (2,7%)

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%)

Фізична культура і спорт - 44,7 млн.грн. 
(2,7%)

Державне управління - 118,9 млн.грн. 
(7,2%)



Органи державного управління 70,9 75,9 108,7 118,9 

Житлово - комунальне господарство 82,2 57,6 61,7 77,1 

ВСЬОГО 1 080,2 1 162,9 1 416,2 1 657,0 

 

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 житлово-комунального 

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 використано коштів в сумі  149,8  млн. грн. (311 

об’єктів). 

 

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 31 громадський 

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 проєктів, 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 соціального і економічного розвитку Міста Києва в 

частині капітальних вкладень та капітального ремонту по 

Шевченківському району 

 
Згідно Програм економічного і соціального розвитку м. Києва за 2017 – 2020 роки та розподілу 

асигнувань на фінансування капітальних вкладень за рахунок бюджетних коштів на 2020 рік, по об’єктах, 

де замовником виступає Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація у 2020 

році було заплановано коштів на суму   247,5 млн грн ( 377 видів робіт з капітальних ремонтів 

та 3 об’єкти капітального будівництва); в т.ч. 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» та не враховувалися при 

звітуванні по виконанню Програми економічного і соціального розвитку м. Києва у 2020 році 

в частині капітальних вкладень. Таким чином, фактичний відсоток виконання капітальних 

вкладень за 2020 рік має відносне значення. 

 
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 2 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);  реконструкцію існуючих трибун з 

улаштуванням навісу.  

 

 

 
 



 
 

В складі 2-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; 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. 

 У 2020 році на проєктні роботи по об’єкту «Реконструкція стадіону                                        

з влаштуванням накриття на вул.Туполєва,22-Д у Шевченківському районі м.Києва» 

було заплановано коштів на суму 0,7 млн грн. У 2020 році виконано Етап 1: Ескізний проєкт 

на суму 0,06 млн грн (59,9 тис грн). 

 
 



КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ 

 
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, в 2,2 рази 

більше в порівнянні з 2018 роком та в 1,8 рази більше в порівнянні з 2017. 

 

 
 

 



 
 
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 (план – 157,1 

млн грн); 

- «Освіта» – 59,4 млн грн, 99,7% виконання (план – 59,6 млн грн), в т.ч. субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій – 9,6 млн грн, 100% виконання (план – 9,6 млн грн); 

- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 9,3 млн грн,                            99,4% 

виконання (план – 9,4 млн грн); 

- «Культура та мистецтво» – 4,9 млн грн, 99,1% виконання (план 4,9 млн грн); 

- «Фізична культура і спорт» – 0,4 млн грн, 93,8% виконання (план 0,5 млн грн). 

 

В 2020 році по капітальному ремонту по об’єктах галузі «Освіта» освоєно асигнувань в 

1,8 рази більше в порівнянні з 2019 роком, в 2 рази більше в порівнянні з 2018 роком та в 2,4 

рази більше в порівнянні з 2017 роком.   

 

 
 



 
 

 

Галузь «Освіта» 

 
 

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 

(план 9,6 млн грн), що становить 100% виконання.  
 

№ 

п/п 
Види капітальних робіт 

Кількість 

робіт на 

об’єктах 

млн грн 

2020 рік 

план 
виконано 

1 
Субвенція з державного бюджету  

(СШ №73, 58, 82, 199; гімназія №153) 
6 9,6 9,6 

2 

Благоустрій території 

(ліцей-інтернат №23; ЗДО №346; СШ №70, 

139, 138, «Кияночка») 

6 7,7 7,6 

3 

Капітальний ремонт приміщень 

(СШ №139, музична школа №32, школа 

мистецтв ім.Ревуцького, ліцей-інтернат №32, 

санаторна школа №20) 

5 7,3 7,3 

4 
Капітальний ремонт харчоблоків 

(ЗДО №26, 543, ліцей «Універсум») 
3 7,0 7,0 

5 

Капітальний ремонт стадіонів та спортивних 

майданчиків 

(СШ №139, 58, 70, 163, школа-інтернат №8) 

5 5,8 5,8 

6 

Капітальний ремонт тіньових навісів та 

ігрових майданчиків 

(ЗДО №346, 429) 

2 5,6 5,6 

7 

Капітальний ремонт будівель та 

прибудинкової території 

(ЗДО №110, 159) 

2 4,6 4,6 

8 

Капітальний ремонт місць загального 

користування 

(СШ №155, 97) 

2 4,1 4,1 

9 

Капітальний ремонт спортивних залів та 

допоміжних приміщень 

(СШ №27) 

1 2,0 2,0 

10 
Капітальний ремонт покрівель 

(ЗДО №323) 
1 2,0 2,0 

11 

Капітальний ремонт (модернізація) 

модульних індивідуальних теплових пунктів  

(ЗДО №159, СШ №139) 

2 1,8 1,8 

12 

Безбар’єрне середовище 

(ЗДО №419, 159, СШ №199, 139, 28, 138, 

«Кияночка», школа-інтернат №8) 

8 0,9 0,8 

13 
Капітальний ремонт огорожі 

(ЗДО №346) 
1 0,5 0,5 

14 
Капітальний ремонт фасадів  

(школа мистецтв ім.Ревуцького) 
1 0,5 0,5 

15 
Капітальний ремонт санвузлів 

(музична школа №26) 
1 0,2 0,2 

 ВСЬОГО 46 59,6 59,4 



      
 

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 та в 2,1 рази більше в порівнянні з 2017 роком.   

 

У 2020 році по галузі «Житлово-комунальне господарство» освоєно коштів в сумі 153,6 

млн грн (план 157,1 млн грн); 97,8% виконання на 322 види капітальних робіт. 

 
 

Галузь «Житлово-комунального господарства» 

         



 

№ 

п/п 
Види капітальних робіт 

Кількість 

робіт на 

об’єктах 

млн грн 

2020 рік 

план 
виконано 

1 

Капітальний ремонт асфальтного покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів 

76 63,7 63,6 

2 Капітальний ремонт сходових клітин 68 22,2 21,2 

3 

Капітальний ремонт (модернізація) модульних 

індивідуальних теплових пунктів житлових 

будинків 

18 15,3 15,2 

4 Капітальний ремонт покрівель 30 13,3 12,8 

5 
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, 

ГВП, ЦО, каналізація) 
21 8,1 8,0 

6 Заміна вікон 31 7,4 7,2 

7 
Капітальний ремонт ліфтів (на умовах 

співфінансування) 
3 4,8 4,6 

8 Капітальний ремонт вхідних груп 34 4,6 4,2 

9 
Капітальний ремонт житлового фонду на 

умовах співфінансування 
13 4,1 3,8 

10 
Благоустрій території  

(вул. Д. Щербаківського, 51-В) 
1 3,4 3,4 

11 Капітальний ремонт фасадів, утеплення фасадів 8 2,0 2,0 

12 

Капітальний ремонт парків і скверів та 

влаштування об’єктів благоустрою 

(вул. Котарбінського, 12; вул. Парково-

Сирецька, 11) 

2 1,5 1,5 

13 

Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та 

покрівлі по вул. Бульварно-Кудрявська, 19 (на 

умовах співфінансування) 

2 1,2 1,2 

14 
Капітальний ремонт електричних мереж/ 

електрощитових 
4 1,3 1,1 

15 Облаштування ігрових майданчиків 1 0,5 0,5 

16 
Капітальний ремонт підпірних стін, панелей 

перекриття, стінових панелей 
3 0,5 0,2 

17 
Громадські проєкти - переможці конкурсу, а 

саме: 
7 3,2 3,1 

 

Громадський проєкт № 788 

«Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 

12» 

 0,1 0,1 

 

Громадський проєкт № 795 

«Спортивний майданчик Workout за адресою: 

пров.Михайлівський,9Б» 

 0,2 0,2 

 
Громадський проєкт № 875 

«Галявина Казок-продовження, парк «Нивки» 
 0,4 0,4 

 
Громадський проєкт № 879 

«Галявина казок, парк «Дубки» 
 0,4 0,4 

 

Громадський проєкт № 992 

«Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-

ігрові майданчики» - адреса: вул. Кирпоноса 

10/8, вул. Ігоря Турчина, 12 

 0,4 0,4 

 Громадський проєкт № 1082  1,6 1,6 



«Екопарк з впровадженням енергозберігаючих 

технологій та інноваційних екосистем» - 

адреса: просп. Перемоги, 40 

 
Громадський проєкт № 2114 

«Благоустрій дворику Невська, 3/5»   
 0,07 0,06 

 ВСЬОГО 322 157,1 153,6 

 
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 та в 15,5 разів більше в порівнянні з 2017 роком.   

 

 

 

 
 

 



 
 
 

Галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 

 

У 2020 році по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» освоєно 

коштів у сумі 9,3 млн грн (план 9,4 млн грн), що становить 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 

(план 4,9 млн грн), що становить 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 (план 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. 

 

 

 

Стан житлово-комунального господарства 

в районі, виконання державних та міських програм 

 
У 2020 році Управлінням ЖКГ, за результатами відкритих торгів, підписаний договір та 

виконано капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів на суму 62 855,73 тис. грн. на 74 об’єктах загальною площею 

70 861,1 кв. м.  

 

Енергозбереження в житлових будинках. 
 

Протягом 2020 року в місцях загального користування 40 житлових будинків   

встановлено 500 шт. світлодіодних світильників;  

Крім того встановлено – 30 автоматичних систем – датчиків рівня освітлення; 20 

лічильників електричної енергії на об’єктах, за якими здійснюється розрахунок за потужністю. 

 

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


                     
Економія електричної енергії в 2020 році порівняно з 2019 роком складає 1 млн. 496 тис. 

кВт./год. згідно діючих тарифів - 2510 тис. грн. 
 

 

Поточний ремонт. 
За рахунок коштів підприємства, отриманих за послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій у 2020 році в житлових будинках комунальної власності виконано 

роботи по поточному ремонту житлового фонду на суму – 9,2  млн. грн. 
 

 
Вид робіт 

 
Кількість об’єктів 

 
Сума  (тис.грн.) 

Ремонт покрівель 37 3380 
Ремонт фасадів 80 1150 
Ремонт вхідних груп 9 102 
Ремонт інженерних мереж 586 3470 
Ремонт сходових кліток 7 100 
Ремонт об’єктів благоусрою 44 58 
Ремонт ліфтів 128 867 
Інші роботи 1 15 
Разом:  9142 

У 6 під’їзді житлового будинку № 36 на вул. Багговутівській,  за рахунок коштів 

поточного ремонту виконано нову вхідну групу з пандусом. 

                            



 

Власними силами ліфтової служби підприємства за рахунок коштів поточного ремонту 

у першому під’їзді житлового будинку за адресою: вул. Пирогова, 2, замінено кабіну ліфта та 

встановлено сучасне освітлення. 

                          
 

 

 

Детальна інформація про виконання поточного 

ремонту у 2017-2020 роках 

 

- заміна направляючої пішохідної огорожі – у 2017 році 916 м.п., у 2018 році 

544 м.п., у 2019 – 96 м.п., у 2020 році - 2214 м.п. (вул.Щусєва – 712 м.п., вул.Чорновола– 436 

м.п., вул.Дегтярівська – 400 м.п. та інші вулиці району); 

- встановлені антипаркувальні стовпчики – у 2018 році 188 од., у 2019 – 856 

од., у 2020 - 4169 од. при початковому плані 1500 од. (Вул. Золотоворітська – 286 од., 

вул. Івана Франка – 268 од., вул. Паторжинського – 100 од., вул.Стрітенська – 119 од., 

вул. Салютна – 90 од., бульв.Шевченка – 851 од., вул.Володимирська – 334 од., тощо); 

       
                    до ремонту                                                         після ремонту 

 

- наземні пішохідні переходи облаштовані заниженим бортовим каменем та 

тактильною плиткою в рамках програми «Київ без бар’єрів» - у 2017 році 12, у 2018 

році 9 од., у 2019 році 5 од., у 2020 році – 220 од. при початковому плані 30 од. 

(вул.Бакинська – 20 од., вул.Рибалки – 10 од., вул.Дегтярівська – 17 од., 

вул.Золотоворітська – 4 од, вул.Франка – 4 од., тощо); 



    
               до ремонту                                                    після ремонту 

 

- влаштовано пішохідні переходи з червоно-білих елементів мощення у 2017 – 

5 од., 2018 році 1 од., у 2019 – 2 од., у 2020 – 1 од. (вул.Прорізна, 10-12). 

- влаштовано у 2020 році 1 антипаркувальну кишеню за адресою: бульв. 

Шевченка ріг вул.Коцюбинського та 1 паркувальну кишеню за адресою: вул.Стеценка.; 

- для підвищення безпеки пішоходів при перетинанні проїзної частини у 2020 

році влаштовано 5 острівців безпеки (вул.Січових Стрільців - вул. Студенська, вул. 

Січових Стрільців - пров. Бехтерівський, вул. Щусєва - вул. Берлінського, вул.Січових 

Стрільців - вул. Тургенєвська, вул. Стеценка,12/116). 

 

У 2017-2020 роках спостерігається перевиконання початкового плану робіт з 

поточного ремонту, а також постійний зріст фінансування. Так, у 2020 році 

фінансування на поточний ремонт зросло у 2,5 рази порівняно із 2017 роком. 

Найбільша увага приділяється приведенню вулиць та доріг району до 

зразкового технічного стану, а також впровадження елементів доступності для 

маломобільних групна селення. 

Проведено великий обсяг робіт щодо капітального ремонту техніки. Так, у 

2018 році відновлено 10 одиниць такої техніки, у 2019 – 9 од.. 

Враховуючи особливі потреби щодо забезпечення безпеки виконання робіт КП 

ШЕУ Шевченківського району повністю відновлено та модернізовано 6 причепів 

безпеки (4 од. у 2018 році та 2 од. у 2019), які працюють на дорожніх об’єктах району. 

Роботи з оновлення техніки продовжуються. Так, у 2020 році було куплено 6 

од. техніки, у тому числі, одна для прибирання піскомету, 2 од. 

 

Протягом 2020 року освоєно кошти по капітальним вкладенням на суму 125637,1 тис. 

грн. що в 2,3 рази більше у порівнянні з 2019 роком - 54177,4 тис. грн.  У співвідношенні до 

попереднього періоду також зросла і кількість об’єктів, на яких виконувалися роботи: 2020 рік 

– 269 об’єктів, 2019 рік – 112 об’єктів, динаміка збільшення в 2,4 рази. В графічному матеріалі 

додатку №1 відображена аналітика з попередніми періодами 2017-2020 рік. 

 Виконано капітальні ремонти об’єктів  соціальної сфери всього 23. 

 З них закладів освіти  – 17, культури – 2,  соціального захисту та соціального 

забезпечення – 3, фізичної культура та спорту – 1. 

 Капітальні ремонти об’єктів житлово-комунального господарства, всього 222. 

 У 2020 році управлінням вдало розпочато співпрацю з мешканцями Шевченківського 

району з реалізації Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та 

розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки. Виконано 

роботи на умовах співфінансування з капітальних ремонтів 16 об’єктів; а саме: 



 покрівель - 3, сходових клітини - 2, заміна вікон - 2, електричних мереж - 2, інженерних 

мереж (ГВП, ХВП, ЦО, каналізація) - 3, заміна ліфтів - 2, ремонтно-реставраційні роботи 

фасаду -1, ремонтно-реставраційні роботи покрівлі – 1.  

 У 2020 році розпочато будівництво будівлі спального корпусу КП «Дитячий 

оздоровчий табір «Зачарована долина» Шевченківського району м. Києва в урочищі Кам’янка, 

с. Осій, Іршавського району Закарпатської області. 

 Перелік пріоритетних об’єктів 2020 року: 

 Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого 

типу № 429 Шевченківського району м. Києва на вул. Теліги Олени, 25/29. 

    

                                      

 Виконано роботи з улаштування тіньових навісів та ігрових майданчиків,  вартість  

виконаних робіт  -2999,828 тис. грн. 

 Капітальний ремонт стадіону та спортивних майданчиків школи І - ІІІ ступенів № 163 

ім. М. Кирпоноса на вул. Корчака Януша, 30.  

 Виконано роботи по улаштуванню спортивних майданчиків,  вартість  виконаних робіт  

- 2460,00 тис.грн. 

   



 Капітальний ремонт стадіону та спортивних майданчиків спеціальної школи-інтернату 

І-ІІ ступенів № 8 на вул. Олегівській,42. 

 Виконано роботи з улаштування спортивних майданчиків,  вартість  виконаних робіт  - 

1924,81 тис. грн. 

           

                      

 

Капітальний ремонт бібліотеки ім. М. Костомарова на  

вул. Д. Щербаківського,51-В. 

         



          

 

 Завершено роботи з капітального ремонту приміщень,  вартість  виконаних робіт  - 

2986,37 тис. грн. 

  

Об’єкти житлового фонду ра умовах співфінансування 

 Ремонтно-реставраційні роботи фасаду на вул. Бульварно-Кудрявській, 19. 

 Виконано ремонтно-реставраційні роботи фасаду, вартість  виконаних робіт  - 1230,39 

тис. грн. з них – за рахунок бюджету -854,80 тис. грн, кошти співвласників -375,49 тис. грн. 

(фото додається). 

        

 

Заходи, які вживаються відділом з питань майна комунальної власності, 
для передачі вільних нежитлових приміщень в оренду та надходження коштів за 

оренду до бюджету 
 

За 2020 рік підприємствами, установами, організаціями-балансоутримувачами 

нерухомого майна отримано орендної плати 18,9 млн. грн. 

Заборгованість з орендної плати станом на 31.12.2020 становить 2188,4 тис. грн, з 

початку року заборгованість скоротилася на 764,7 тис.грн. 

За результатами рейтингової оцінки по показнику моніторингу соціально-економічного 

розвитку Шевченківського району міста Києва «Темп зростання (зменшення) обсягу 

заборгованості по платі за здачу в оренду нежитлової площі, переданої до сфери управління 

районних в місті Києві державних адміністрацій, у відсотках до початку року» адміністрація 

посідала 1 місце у І-ІІІ кварталах 2020 року.  

По показнику «Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої у звітному 

періоді відповідного року» райдержадміністрація посідала 1 місце у І, ІІІ кварталах року. 

До бюджету м. Києва з надходжень від оренди перераховано 14,9 тис. грн. 



Із 26 юридичних осіб-балансоутримувачів нерухомого комунального майна державна 

реєстрація права власності територіальної громади міста Києва на нерухоме майно завершена 11 

юрособами.  

Державній реєстрації права власності територіальної громади міста Києва на нерухоме 

майно підлягають 866 об’єктів нерухомого майна загальною площею 458,7 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 31.12.2020 зареєстровано право власності територіальної громади міста Києва 

на 589 об’єктів нерухомого майна, загальною площею 402,5 тис. кв. м, що становить 68,0% від 

загальної кількості об’єктів та 87,7% від загальної площі, що підлягають реєстрації.  

За 2020 рік зареєстровано 61 об’єкт загальною площею 18,4 тис. кв. м. 

У 2020 році 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 підприємствj житлово-комунального господарства; 4 

комунальних підприємства з надання послуг, 2 комунальних підприємства громадського 

харчування, 1 комунальне підприємство охорони здоров’я. 

За підсумками фінансово-господарської діяльності 9 місяців 2020 року комунальними 

підприємствами одержано сукупний дохід (без ПДВ) 498,4 млн.грн, у порівнянні з 

аналогічним періодом 2019 року сукупний дохід зменшився на 181,1 млн.грн, або на 27,7%. 

Підприємствами району план доходів виконано на 73,1%. За 9 місяців поточного року 

підприємствами одержано: чистий прибуток 437,7 тис.грн, збиток 2421,1 тис.грн, 

загальний збиток становить 1983,4 тис.грн. 
 

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 

 

 

 

Назва показника 
Од. 

виміру 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 

Площа нежитлових приміщень  тис. кв. м 480,3 

 

472,5 473,9 483,0 

Зареєстровано право власності 

територіальної громади міста Києва на  

нерухоме майно (на кінець року) 

к-сть 
(об’єктів) 

143 472 520 589 

тис. кв. м 50,6 367,9 381,1 402,5 

Частка зареєстрованих об’єктів (від 

загальної кількості, що підлягають реєстрації) 

 

% 

 
16,7 55,0 60,2 68,0 

Здійснено  державну реєстрацію права 

власності територіальної громади міста 

Києва на нерухоме майно 

к-сть 
(об’єктів) 

112 329 48 61 

тис.кв.м 47,1 316,3 13,4 18,4 

Надходження коштів від  оренди 

комунального майна 

тис. грн 22308,2 27620,6 29195,5 18951,5 

Заборгованість з оренди комунального 

майна  

тис. грн 1921,7 1471,4 2953,0 2188,4 

Комунальні підприємства к-сть 12 13 13 13 

Сукупний дохід (буз ПДВ) комунальних 

підприємств 

млн. грн 

 

1038,6 976,9 932,3 498,4 
(за 9 міс.) 



 

Забезпечення належної реалізації освітніх державних та міських програм у 

навчальних закладах району в межах повноважень 

 
Відповідно до плану заходів управління освіти  з підготовки закладів освіти до нового 

навчального року 2020/2021, планів реалізації державних, міських, районних  програм та 

проєктів, інформуємо: 

1. Підготовка до нового навчального року . Проведені заходи: 

- 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 з 

видатків та кошторисних призначень ( ремонт харчоблоків із заміною технологічного 

обладнання, облаштування спортивних майданчиків, місць загального користування). 

2. Новий освітній простір: 

- Участь та реалізація проєктів Громадського бюджету; 

- створення сучасних освітніх локації  STEM-лаб, «Синергія»; 

3. 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); 

- «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); 

4. Створення STEM-LAB, STEM-KIDS HUB в закладах дошкільної освіти: 

- оснащено кабінети комп’ютерною технікою, 3D-принтерами, модернізація шкільної 

майстерні; 

              
- сучасне цифрове обладнання.  



      
5. Модернізація шкільного харчування. 

                      

                                   
6. Концепція співпраці з батьками «Шевченківська Тріада» ( засідання «школи свідомого 

батьківства, конференції з питань ЗНО, виїзди, «екологічне спілкування»). 

7. 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. 

 

У закладах  загальної  середньої  освіти  покращено  матеріально-технічну  базу   

кабінетів, а саме: 

-біології  (ЗЗСО  №24, №27, №163, №169, №175, №199, №101, №73, №91, №106, №138, 

№139, №172, №38, №48, №153, ліцей  «Універсум», гімназії  НПУ  імені  М.П.  Драгоманова, 

Технічний  ліцей, інтернат  №20); 



          
-хімії (№25, №27, №95, №169, №175, №24, №28, №53, №73, №82, №135, №138, №139, 

№172, №48, ліцей-інтернат  №23, Технічний  ліцей); 

-фізики  (№1, №25, №27, №58, №70, №101, №163, №175, №24, №41, №49, №53, №57, 

№61, №97, №102, №135, №138, №139, №172, №38, №48, №153, ліцей  «Універсум», гімназії  

НПУ  імені  М.П.  Драгоманова, ліцей-інтернат  №23), що  сприяє  не  тільки  осучасненню  

проведення  уроків, але  й  розвитку  здібностей  талановитих  учнів  та  наукового  підходу  

до  виконання  індивідуальних  завдань; 

- закуплено конструктори з робототехніки у заклади, що виграли громадські бюджети: 

гімназія  №172  «Нивки», НВК  «Кияночка», гімназія  №153, ЗЗСО  №24, гімназія  НПУ  ім. 

М. П. Драгоманова, ЗЗСО  №139, ЗЗСО  №169, ЗЗСО  №101, ЗЗСО  №163, ЗЗСО  №97, ліцей-

інтернат  №23. 

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.  

2019/2020  навчального року у ІІ (районному) етапі предметних олімпіад взяли участь 

2935 учнів, з яких 1452 стали переможцями; у І (районному) конкурсі-захисті МАН учасників 

було 451, а призерів – 284. 

Вихованці закладів  освіти  (закладів  дошкільної  освіти, закладів  загальної  середньої  

освіти, закладів  позашкільної  освіти)   Шевченківського району  беруть  активну участь  у   

різних  заходах, зокрема:  в  інтелектуальних  проектах, у  конкурсах, у спартакіадах, у  

конкурсах  Intel-Еко, Intel-Техно, у фестивалі стартапів «Class ідея».  

2019/2020 н.р. переможцями ІІ (очного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Еко-Техно 

Україна 2020» стали учні таких закладів: 

1.Ліцей №38 – Підлипинець Олексій Олексійович, учень 11 класу – 1 місце. 

2.ЦО «ОПТІМА» - Лисенко Лариса Євгенівна, учениця 11 класу – 3 місце. 

3.Український медичний ліцей НМУ імені О.О.Богомольця – Тарасюк Марія-Луіза 

Костянтинівна, учениця 11 класу – 1 місце. 

У Фестивалі стартапів «Class ідея» у 2019/2020 н. р. друге місце зі своїм стартапом у 

номінації «Стартап у природі» посів учень гімназії №172 Дмитро Мельник. 

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». 

За  результатами  роботи  2019/2020 навчального року учні  закладів  освіти  

Шевченківського  району  отримують  стипендію  Голови  КМДА – 15  осіб. 

          16 грудня 2020 р. в онлайн-режимі відбувся І (районний) етап конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН, на який зареєструвалося 87 учасників.   

8. Трансформація закладів освіти відповідно до ЗУ «Про освіту» здійснюється поступово 

в умовах перехідного періоду та перспективного плану трансформації управління освіти 

http://www.shevruo.kiev.ua/index.php?w=info&id=6974
http://www.shevruo.kiev.ua/index.php?w=info&id=6974


9. Освітній процес в умовах карантинних обмежень відбувається за змішаною та 

дистанцію формою навчання. 

10. 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. 

 
Стан інформування мешканців району стосовно забезпечення державних 

та міських соціальних програм  
 

У 2020 році надано наступні соціальні послуги: 

 Нараховано пільги на оплату житлово-комунальних послуг за 122 тис. особам на суму 

79,4 млн. грн.  

 Відшкодовано субсидій на житлово-комунальні послуги 103,1 тис. особам на загальну 

суму 90,4 млн. грн. 

 Перераховано кошти вищим навчальним закладам для виплати соціальних стипендій 

3,5 тис. студентам на суму 44,6 млн. грн.  

 Активовано соціальний додаток до «Картки киянина» 5,7 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.) – 

13,2 тис. особам – мешканцям району. 

 Надано одноразову адресну матеріальну допомогу за рахунок програми  

«Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» – станом на 01.01.2021 рік надано 1813 

особам на загальну суму 6,1 млн. грн. 

 Призначено щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України – 5,4 тис. громадянам, районом обліковано і обслуговуються 

14,4 тис. внутрішньо переміщених осіб. 

 Призначено компенсацію на продукти харчування та оздоровлення    3,1 тис. 

громадянам потерпілих від ЧАЕС на загальну суму 9,8 млн. грн. 

 Виплачено грошову компенсацію на придбання житла за рахунок субвенції з 

державного бюджету 12 особам з числа загиблих (померлих) учасників АТО, осіб з 

інвалідністю І-ІІ групи - учасників АТО; учасників бойових дій з числа учасників АТО - 

внутрішньо переміщених осіб та з числа сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій на 

території інших держав у загальній сумі 21,0 млн. грн.  

 

 



Допомога мешканцям під час карантину 

З початку дії карантину, з березня 2020 року, спільно з Муніципальною вартою 

Шевченківського району м. Києва, військовими Окремого президентського полку імені 

гетьмана Б. Хмельницького, поліцією Шевченківського району, підрозділами Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації, а також працівниками Територіального центру 

соціального обслуговування Шевченківського району було доставлено поадресно близько 6 

тисяч продуктових наборів для мешканців району. 

  
 

 

Восени 2020 року відбулося урочисте відзначення осіб, які в нелегкий час для всієї 

України, у період пандемії COVID-19, щоденно та самовіддано під час жорстокого карантину 

ризикуючи власним здоров’ям надавали допомогу мешканцям Шевченківського району м. 

Києва.  

Нагороджено Знаком народної пошани «За самовіддану працю в боротьбі з 

пандемією» - 30 осіб та Грамотою від імені голови району - 10 осіб з числа вартових 

Муніципальної варти Шевченківського району , працівників соціальної сфери і представників 

громадських організацій  

      

                   
 

 

Загальнорайонні заходи до пам’ятних дат та свят 

 11.02.2020 з нагоди 31-ї річниці виведення військ з Афганістану та Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав відбулася урочиста зустріч 

керівництва району з учасниками бойових дій на території інших держав – членами 

громадської організації «Спілка ветеранів Афганістану «Місія» (СШ № 101, вул. 



Коперника, 8), з врученням квітів, подарунків, відзнак голови Шевченківської районної 

в місті Києві державної адміністрації та тематичним обідом. 

                         
 

 26.04.2020 з нагоди 34-ї роковини Чорнобильської трагедії та   14.12.2020 з метою 

гідного вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 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 (вул. Нагірна, 1). 

                                                    
 

 14.10.2020 вшанували пам’ять хвилиною мовчання загиблих захисників України з 

покладанням квітів до пам’ятного знаку у сквері біля станції метро «Берестейська» 

та до пам’ятного знаку «Стіна пам’яті загиблих за України»  

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 

З метою підвищення рівня соціальної захищеності самотніх людей похилого віку та осіб з 

інвалідністю Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Шевченківського району м. Києва на постійній основі співпрацює з БФ «Старенькі» 

та МБФ «Давай допоможемо».  

За 2020 рік волонтери від БФ «Старенькі» разом із соціальними робітниками доставили 

підопічним додому 3735 продуктових наборів; засобів особистої гігієни – 692 упаковки; 668 

пасок. Від МБФ «Давай допоможемо» продуктові набори отримали 750 осіб, дезінфікуючих 

засобів 250 осіб.   

          
 

 

Група для надання соціальної послуги денного догляду дітям-інвалідам Територіального 

центру соціального обслуговування Шевченківського району м. Києва 

За 2020 рік було проведено 23 освітніх та культурно-розважальних заходів для дітей, 

в яких прийняли участь близько 180 дітей, у супроводі колективу Групи та батьків. 

                 



                            
 

 

Стан забезпечення житлом громадян, 

 які знаходяться на квартирному обліку в Шевченківській районній в місті 

Києві державної адміністрації 

 
Станом на 16.02.2020 в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації 

на квартирному обліку перебуває 7739 родин, з них першочерговиків – 3270, позачерговиків 

– 530, загальна черга – 3940. 

На квартирному обліку в районі перебуває: 

- учасників бойових дій, залучених до АТО – 398 

- осіб з інвалідністю, учасників АТО – 36 

- сімей загиблих учасників АТО - 4 

- багатодітних сімей – 258 

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

- науково-педагогічних працівників – 341 

- мешканців ветхих будинків – 54 

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

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

- інші пільгові категорії – 2912 

В порівнянні з минулими 2018 та 2019 роками спостерігаємо незначну тенденцію 

зростання черги квартирного обліку (в 2018 році в загальній черзі перебувало 7702 родини, в 

2019 – 7732 родини). 

За спільними рішеннями адміністрацій та профкомів підприємств, установ та 

організацій Шевченківського району в поточному році було відпрацьовано та оформлено 

документи на отримання 33 жилих приміщень та 114 службових жилих приміщень.  

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

виключено жилих приміщень – 13. 

До числа службових жилих приміщень за клопотаннями підприємств, установ, 

організацій включено жилих приміщень – 23. 

Проведено 18 засідань громадської комісії з житлових питань. 

Для забезпечення житловою площею черговиків квартирного обліку адміністрація 

району використовує житлову площу, яку передає району Київська міська державна 

адміністрація. 

Протягом 2020 року Департаментом будівництва та житлового забезпечення в 

розпорядження адміністрації району надано 11 житлових приміщень, з них: дітям-сиротам – 

2, учасникам АТО – 5, особам з інвалідністю, учасникам АТО – 2, багатодітній родині, яка 

виховує трійню – 1, мешканцю ветхого будинку з метою відселення  - 1. 



   
Порівнюючи з минулими роками: в 2018 надано 5 квартир, в 2019 – 54 квартири. 

Крім того, в розпорядження адміністрації району Департаментом будівництва та 

житлового забезпечення КМДА передано 10 квартир для дітей-сиріт та 10 квартир для інших 

пільгових категорій, які будуть розподілені згідно з чергою квартирного обліку після 

присвоєння будинкам поштових адрес.  

Тимчасово до підходу черги поліпшені житлові умови 7 родин, з них: 4 - із загальної 

черги, 1 - сім’я, що виховує інваліда, 1- сім’я, в який є онкохворий,   і 1 родина – із колишніх 

працівників міліції. 

З числа внутрішньо переміщених осіб на квартирному обліку перебуває: 

- 50 учасників АТО; 

- 3 особи з інвалідністю, учасники АТО; 

- 2 сім’ї загиблих АТО. 

Крім того, на квартирному обліку в районі перебуває 10 родин, 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 12 родин. ВПО 

на соціальному квартирному обліку не перебувають. 

У 2020 році квартир для громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку 

Департаментом будівництва та житлового забезпечення передано не було. 

Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 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 

– 53 особи, з них заключили договори – 23 громадян. 

За програмою 50х50, 70х30 надано 5 квартир у житловому будинку за будівельною 

адресою:  вул. Качалова, 40 (VI черга будівництва) відповідно до Положення про фінансування 

житла за кошти міського бюджету та кошти населення, затвердженого наказом Головного 

управління житлового забезпечення від 30.09.2003 № 259. 

 

 

 

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. 



 
Передумовами для зниження обсягу забруднення є ліквідації джерел забруднення 

внаслідок зменшення або зупинення виробництва. Так, частково або повністю були 

ліквідовані стаціонарні джерела 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 екології протягом 

2017-2020 років проводилась відповідна координаційна робота з підприємствами району щодо 

виконання Поточних планів з охорони навколишнього природного середовища. У 2019 році 

підприємствами району виконано 100% запланованих природоохоронних заходів. У 2020 році 

у зв'язку з пандемією спричиненою короновірусом SARS-CoV-2, багато підприємств району 

були вимушені на час карантину (тривав 10 місяців) майже повністю припинити свою 

діяльність. Із запланованих 6 млн. грн. підприємствами району на питання екологічного 

спрямування було витрачено 3,7 млн. грн. 

                 
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 2020 року сектором екології було відпрацьовано 350 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 

2019-2020 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), виробнича база КП УЗН Шевченківського району (пров. Герцена, 6). 

           
В рамках проведення моніторингу та аналізу стану виконання підприємствами, 

установами та організаціями окремих вимог 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 2020 року суб’єктами господарювання району було утворено на 40,8 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. 



 
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 31.12.2020 на території Шевченківського району в стаціонарних приміщеннях 

розташовано: 

-     888 підприємств роздрібної торгівлі, з них:  

 285  магазинів по продажу продовольчих товарів; 

 603 магазинів  по продажу непродовольчих товарів. 

- 564 підприємств ресторанного господарства  на 29 101 посадкових місць. 

- 670 підприємств побутового обслуговування населення. 
На території Шевченківського району функціонує 7 підприємств ринкової мережі.  

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

непродовольчі – 816 та 26 соціальних місць. 

 

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 «Міський 

магазин»  та  КП «Київська спадщина»   проведено 54  сільськогосподарських   ярмарків. 

                

№ п/п 2017 2018 2019 2020 

Підприємства 

роздрібної торгівлі 

905 909 909 888 

Підприємства 

побутового 

обслуговування 

населення 

658 663 665 670 

Підприємства 

ресторанного 

господарства  

570 573 574 564 



                                      
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 чотири 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 

80 92 68 54 

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» 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. 

На виконання вимог розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1043 «Про міський конкурс-

огляд суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання 

зразкового у м. Києві» видано розпорядження ШРДА від 23.09.2014 № 620 «Про районний 

конкурс-огляд суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння 

звання зразкового у Шевченківському районі м.Києва»,  відповідно до якого щорічно 

проводиться конкурс-огляд та присвоюється переможцям звання зразкового у 

Шевченківському районі. Підсумки підводяться у 4-му кварталі року. Організаційно-

підготовча робота  до підведення підсумків конкурсу-огляду проводиться протягом року. 

Надано 35 консультацій щодо участі у конкурсі-огляді на присвоєння «Зразкового» 19.10.2020 

проведено  засідання районної конкурсної комісії по підведенню підсумків з організації та 

проведення щорічного районного конкурсу-огляду суб'єктів господарювання сфери 

побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у Шевченківському районі та за 

результатами моніторингів і результатів господарської діяльності підприємств присвоєно 

звання зразкового ТОВ «Будинок побуту «Столичний» на вул. С.Петлюри, 28, про що видано 

розпорядження ШРДА від 19.11.2020 № 599.  

 

 

                    
З метою забезпечення належної організації торговельної діяльності підприємств торгівлі 

та побутового обслуговування населення   фахівцями відділу у 2020 році були проведені 

наступні моніторинг об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг:  

-  на  виконання розпорядження  Шевченківської районної в місті Києві державної 

адміністрації  від 02.03.2020  №157 «Про утворення робочої групи з обстеження об’єктів 

торгівлі, що функціонують на території Шевченківського району міста Києва, в яких 

здійснюється реалізація алкогольних напоїв»  здійснювалось обстеження підприємств торгівлі 

та ресторанного господарства  з питань посилення боротьби з нелегальним обігом алкогольної 

продукції, в кількості 25, за результатами яких вилучено 176 літрів продукції з можливим 

вмістом алкоголю без акцизної марки;   

-  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  40. 

За звітний період розглянуто у встановлений законодавством термін 1162 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» 534. 



На виконання розпорядження КМДА від 25.06.2020 № 905 «Про підготовку міського 

господарства до осінньо-зимового періоду 2020-2021»   та  доручення Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва від 21.02.2020 № 052-787    здійснено 

організаційну методично-консультативну роботу з суб’єктами господарювання щодо 

виконання заходів, спрямованих на безпечну, безаварійну роботу підприємств ринкової 

мережі у весняно-літній та осінньо-зимовий  періоди  2020 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 

18 публікацій щодо змін до законодавства України з питань торгівлі, ресторанного 

господарства та надання послуг населенню та ін. 

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 місті Києва створено робочу групу з представників відділу торгівлі 

та споживчого ринку, відділу контролю за благоустроєм  району , Національної поліції, КП 

«Муніципальна охорона» (КМДА), із залученням представників Головного управління 

Держпродспоживслужби у м .Києві. 

        
 

             
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 1541 моніторингів об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства та побуту та ін. Складено адміністративних протоколів за статтею 

44-3 КУпАП відносно громадян та суб’єктів господарювання – 94. 

 

 

Заходи, які здійснюються з метою належного 

 проведення опалювального сезону в межах повноважень 

 
В період підготовки житлового фонду до роботи в опалювальний період працівниками 

обслуговуючих організацій та аварійно-диспетчерської служби було виконано такі роботи: 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Кількість 

буд. од. 

1. Відновлено опалення сходових клітин 26 

2. Частковий ремонт систем ГВП 174 

3. Частковий ремонт систем ЦО 195 

4. Промито системи ЦО 1430 

 

5. 

Ремонт (заміну) ізоляції трубопроводів ГВП та ЦО у 

підвалах (горищах) 

74 

6. Ремонт електросистем 78 

 
Опалювальний період в житлових будинках проходить в цілому задовільно. Аварійні 

ситуації усуваються в найкоротші терміни, скарги на недогріви в системі опалення 

відпрацьовуються оперативним шляхом відповідно встановлених термінів.  

 

 

 

 

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.  У складі Центрів ПМСД 

функціонує 24 амбулаторії  ЗПСМ, з них 6 відокремлених, які надають медичну допомогу 

населенню Шевченківського району.  

          
Всього проектна потужність підпорядкованих лікувальних закладів – 6 207 відвідувань 

в зміну, із них – 1 028 - дитячих закладів .  



За даними Головного управління статистики у м. Києві населення Шевченківського 

району станом на 01.11.2020 року  складає  216 927   

В тому числі дорослого населення – 171 265 осіб                                                                          
- чоловіків –71230                                                                                                                                     

- жінок – 100035                                                                                                                                                                     

З числа дорослих: 
- особи пенсійного віку – 60 421 

- працездатне населення – 103 291 

- жінки фертильного віку (15 - 45 років) – 54 890 

 Дитяче населення – 45 662                                                                                                                                                                                                
- діти від 0 до 14 років – 38251 

- підлітки від 15 до 17 років – 7411 

В рамках реформи медичної галузі запроваджено вільний вибір лікаря пацієнтами. В 

підпорядкованих закладах охорони здоров’я  створено умови для підписання декларацій: 

100% лікарів забезпечено  автоматизованими робочими місцями  та витратними матеріалами,  

всі робочі місця підключено до Інтернет – мережі, створено електронний запис пацієнтів на 

прийом до лікаря, укладено договори закладів первинної медико-санітарної допомоги  з 

Національною службою здоров’я України. Станом на 01.01.2021р. лікарями підприємств 

укладено  183 448  декларацій, що становило 83,1% від  кількості прикріпленого населення.  

Природний приріст населення за 2020 рік Шевченківський район    

          
 Абсолютні числа Показник на 1 000 

населення 

Місто   

 2018 2019 2020 2018 2019  2018 2019 2020 

Народилось немовлят 2 693 2 575 2 124 12,1 11,7 9,8 11,7 11 10,4 

          

Померло 6 213 6 505 6 480 27,9 29,5 29,9 10,9 11,2 12,2 

          

Показник  -3930 -4 356 -15,8 -17,8 -20,1 0,8 -0,2 -1,8 

 

Велика кількість померлих пояснюється тим, що центральне бюро реєстрації 

померлих,  де реєструються всі іногородні та необізнані трупи, за юридичною адресою  

знаходиться в Шевченківському районі.  

 За даними судмедекспертизи смертність по району зменшилась  на 0,4 % (в 2018 р – 

27,9,  2019 р – 29,5 на 1 000 населення). В місті Києві смертність становить 12,2 ( +1 % в 

порівнянні з минулим роком). 

Народжуваність зменшилась  на -17,5 %  (2018рік – 12,1,  2019 – 11,7 на 1 000 

населення). 

Відповідно показник природного приросту становить -20,1 (2019 -17,8, в 2018 році –  

-15,8).  

Пільгові категорії: 

Ветерани війни  – 3 474 особи.  

Учасники війни – 1 091.  

Особи, прирівняні за пільгами – 191. 

Інваліди війни  – 387  осіб, з них  110  учасників  АТО. 

Учасники бойових дій – 873,  з них  158  учасників АТО.                                                                                             

Особи,  які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 1 747  дорослих. 

Онкохворі  – 10163  осіб, вперше виявлено – 815, взято на облік – 815.                                                                                                    

Інваліди  по загальному захворюванню  І – ІІ групи – 3 741 осіб. 

Діти віком до 3-х років – 5902. 

Діти віком від 3-х до 6 років – 7 109. 

Інваліди з дитинства – 399. 



     

COVID-19 

 Заклади охорони здоров’я прийняли безпосередню участь в подоланні наслідків 

пандемії, викликаної коронавірусною хворобою.  

 Протягом 2020 року медичну допомогу отримали 10 163 мешканців району, які 

захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19. 

   
            

 

Станом на 31.12.2020: 
Захворіли на Covid-19 з початку пандемії 10 163 

Одужали 6 758 

Хворіють на Covid (на сьогодення) 

в т.ч.: 
3 387 

діти 33 

медпрацівники 14 

Летальні (з початку пандемії) за даними, що надходять в ЗОЗ 18 (стаціон.+ на дому) 

Виїзди мобільних бригад, всього 10 710 

Тести ПЛР, всього 17 948 

ІФА тести , всього 3 417 
 

 

Медична допомога ветеранам війни 

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

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

трудову реабілітацію: 

- отримали путівки на санаторно – курортне лікування – 308 осіб, з них 22 учасників  

АТО; 

- проліковано в денному стаціонарі – 393; 

- проліковано в стаціонарі вдома – 2056; 

- проліковано в стаціонарних закладах міста – 674, з них 41 учасник АТО. 

 

Медичне обслуговування населення, що підлягає включенню у Державний  реєстр 

України  осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС за 2020  рік 

 

Перебувало під наглядом на початок звітного періоду – 1 794. 

Вибуло з під нагляду протягом звітного періоду  - 47. 

Перебуває під наглядом на кінець звітного періоду – 1 747. 

Оглянуто за звітний період – 1 720. 

Із числа оглянутих підлягало лікуванню : 

- Амбулаторно – 1 720 

- Стаціонарно – 645 

- Санаторно – курортне лікування – 74 

- У реабілітаційних центрах – 0 

- В інших закладах – 84    



Кадрове забезпечення станом на 01.01.2020 

 

Штатна чисельність закладів охорони здоров’я складає 1 807,75 штатних посад, з них: 

лікарі – 516; Середній медичний персонал – 598; молодший персонал – 239;  інший персонал 

– 317,75. 

 
 Штатні 

посади 

Заняті 

посади 

Фізичні 

особи 

%  занятості % 

атестованих 

від підлеглих 

Лікарі 516 474 474 91,8 100% 

із них лікарі, що 

надають первинну МСД 

 

194 

 

161 

 

161 

 

82,9 

 

100% 

Лікарі ЗПСМ 100,5 81,75 81 80,6 100% 

Терапевти дільничні 17,5 15, 5 16 91,4 100% 

Педіатри дільничні 61, 25 53 53 86,5 100% 

Середній медичний 

персонал 

598 524,75 524 87,6 100% 

Мед сестри, які 

прикріплені до лікарів 

ПМСД 

 

129 

 

103,5 

 

104 

 

80,6 

 

100% 

 

Кількість відвідувань   
Відвідування/роки 2018 2019 2020 

Кількість відвідувань всього 1 748 319 1 463 756 1 090 357 

Дорослі  1 394 587 1 145 206 898 149 

Діти  353 732 318 550 241 086 

Кількість відвідувань вдома 188 219 52 328 24 157 

Дорослі  125 763 25 829 15 226 

Діти  62 456 26 499 11 577 

Запис пацієнтів на прийом до лікарів  здійснюється відповідно до електронної 

реєстрації за програмою  Helsi. 

З переходом на роботу в  програмі Helsi зменшилась кількість амбулаторних 

відвідувань. Згідно програми на прийом 1 хворого заплановано 15 хвилин, замість 12 хв. 

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

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

використанням засобів телекомунікації відповідно до режиму роботи  надавача ПМД». 

Значно зменшилась кількість відвідувань вдома, в зв’язку зі  зміною  режиму роботи лікарів 

ПМД - лікарі переведені на 5 годинний амбулаторний прийом та 2 години на надання 

допомоги вдома). 

 

Загальна характеристика захворюваності 

 Станом на 31 грудня 2020 року в районі серед дорослого населення було 

зареєстровано 418 752 випадки захворювань, що становить 27,0 на 10 тис. дорослого 

населення. Показник захворюваності працездатного населення становить  44,8% від 

загальної кількості. 

 

ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА  

Туберкульоз 
Профілактика туберкульозу складається з соціально – економічних заходів та 

санітарно – профілактичних  дій,  які проводяться закладами загальної лікарняної 

мережі, СЕС і протитуберкульозними диспансерами. 

 

Оглянуто профілактично з метою виявлення хворих на туберкульоз   хворих  90268  

(115 576 – 2019р.,  129 767 - 2018р), що становить 94 % від підлягаючих.                        



Із числа обстежених на туберкульоз, обстежено рентгенологічно дорослого 

населення 90268 (107 429 – 2019р., 107 429 - 2018р.), в тому числі  4787 підлітків (5 722 – 

2019р., 6 889 - 2018р.). 

Підлягало обстеженню дітей від 0 до 14 років  24716.  Кількість дітей, яким 

проведена туберкулінодіагностика – 9975 осіб,  це становить 403,6  на  1 000 населення від 

тих, що підлягали. 

Зроблено мікроскопій мокротиння - 104 (2019 – 261), виявлено туберкульозу 5 (2019 

- 18 осіб), що складає 4,8% від загальної кількості обстежених на туберкульоз методом 

мікроскопії мокротиння (2019 - 6,9%). Зменшення кількості обстежених пов’язано із 

запровадженням карантинних заходів в зв’язку з коронавірусною хворобою. В районі 

постійно проводяться заняття  з лікарями та медичними сестрами з проводу відбору 

пацієнтів для аналізу мокроти на МБТ. 

 

Відповідно до Угоди між КНП Фтизіатрія та КНП «ЦМПСД» про співробітництво на 

безоплатній основі з надання контрольованого лікування пацієнтам, хворим на туберкульоз, в 

закладах організовано надання DOT послуг. В 2020 році в КНП «ЦПМСД № 3» функціонував 

ДОТ кабінет. Проліковано 9 хворих.      

 

ВІЛ і СНІД 

На виконання реалізації ініціативи FAST TRACK CITIES за 2020 рік тестування на ВІЛ-

інфекцію (крім вагітних і донорів) швидкими тестами проведено 2992 особі, виявлено антитіла 

до ВІЛ у 25 осіб, що складає 0,83% від всіх обстежених на ВІЛ-інфекцію, поставлено на облік 

23 особи – 92%. 

 

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

Підлягало забезпеченню ліками згідно цієї програми  диспансерних хворих  за даними 

на 01.01.2021 : 

I. Гіпертонічна хвороба  - 41017 особи; 

II. Цукровий діабет тип ІІ – 6 532 особи; 

III. Бронхіальна астма – 1 175 особа. 

Кількість виписаних електронних рецептів за 2020 рік за даними програми Helsi складає 

59011 (2019 - 75 932). 

 

 

 

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» (будівництво) 

 

У 2020 році завершена реставрація київської дитячої школи мистецтв №2 ім. 

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

Якщо у 2017 р. було виконано лише 57% робіт, починаючи з 2005 року, то у 2020р. вже  

100%. 



                

                  
 Загальна вартість робіт склала 183 526,981 тис. грн. 

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-

їдальня, для дітей з особливими потребами встановлено ліфт.  

Нові умови навчання відповідно до сучасних технологій дозволять збільшити 

контингент  до 1300 учнів, на базі школи буде створено центр 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 у липні 2017 року стала однією з трьох учасників пілотного проєкту з 

перетворення публічних бібліотек міста на сучасні культурно-інтелектуальні центри громади 

на основі технологічної і просторової модернізації. 

              



                  
    

Вартість робіт за період 2017-2020 років склала 16 124 378, 56 грн. 

У кінці 2020 року оновлена бібліотека прийняла перших відвідувачів. 

У бібліотеці створено відкритий публічний простір для навчання, читання, ділових 

зустрічей. «ІТ-парк» закладу має потужні комп’ютери з вільним  доступом до інтернету, 3D-

принтер та мультимедійне обладнання з 3D окулярами в кінозалі. «Зона вільного читання» та 

«Креатив-форум» - своєрідна територія, яка є місцем проведення різноманітних заходів, 

засідань клубів. 

Відтепер у бібліотеці є всі можливості стати центром соціально-культурної адаптації і 

реабілітації незахищених верств населення, таких як пенсіонери, діти з малозабезпечених 

сімей та особи з обмеженими фізичними можливостями, надаючи їм безперешкодний доступ 

до інформаційних технологій та ресурсів, оскільки це єдина бібліотека в місті, де встановлено 

ліфт. 

 

 

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. 

 

 

Розбудова і модернізація мережі бібліотек 

 

Також протягом 2017-2020 років проведені ремонти приміщень на загальну суму 

977 224,92. Це: 

- у бібліотеці № 9 для дітей (вул. Білоруська, 34)  

- № 135 (вул. Салютна, 19) 

- у бібліотеці ім. Степана Васильченка для дітей (вул. Половецька, 7/13). 



   
 

 

 

Впровадження громадського проекту Фестиваль електронної музики «RADIODAY 

FREE OPEN AIR» 

 

Чотири роки поспіль (з 2017 р.) позитивну оцінку і велику підтримку громадськості 

отримує громадський проект «RADIODAY FREE OPEN AIR» автори – Антон Кононенко та 

Павло Немирюк.  

   
У 2019 році рамках святкування Дня міста в Маріїнському парку (площа Конституції) 

фестиваль відвідало більше 36 тис. глядачів. 

Вартість проєкту громадського бюджету склала  2 181,0 тис.грн.    

 У 2020 р. проєкт також став переможцем серед проєктів ГБ, проте через карантинні 

обмеження у зв’язку з поширенням епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 його реалізація 

не відбулася. 

 

 

Культура 
 

Адміністрація активно підтримує всі цікаві для мешканців проєкти, запропоновані 

самими громадянами та громадськими організаціями.  

                   
Так, наприклад, шедеври світового кіно можна було безкоштовно переглянути на 

великому екрані у організованому літньому кінотеатрі у парку Шевченка. Також безкоштовні 

соціальні заходи відбувалися у рамках проєкту «РАЙОН #1 Block Party по вул. Рейтарській», 

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». 



        
У 2020 р. для мешканців району з нагоди відзначення дня народження  

Т. Шевченка був організований святковий концерт «Бринять Кобзареві струни».  

 

 

Туризм 

 

Розвитку туризму та налагодженню міжнародних партнерських відносин сприяло 

проведення в приміщенні  Національної Опери України офіційної зустрічі голови 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації з Надзвичайними і 

Повноважними Послами іноземних держав, акредитованих в Україні,  організація культурно-

туристичних акцій за участю посольств: до 25-річчя дружби між Україною та Індонезією 

(Львівська пл.), відкриття Бельгійської алеї, проведення Днів Японської культури, відкриття 

Мюнхенського скверу. 

  У зв’язку  із запровадженням посилених протиепідемічних заходів із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19, проведення туристичних заходів 

перейшло в онлайн-формат.  

 

 

Культурна спадщина 
 

У Шевченківському районі, незважаючи на найбільшу кількість пам’яток, розміщених 

у столиці, постійно відкриваються меморіальні дошки видатним діячам та особистостям, 

впроваджуються нові проєкти. У 2019 р. в рамках експозиції «Ціна свободи» встановлена 

скульптура «Протистояння» та відкрито бюст Оноре де Бальзаку. У 2020 р. відкрито пам’ятник 

Мусліму Магомаєву. 

                       
                                            

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація спільно з сервісною 

компанією «ІНВАЙТ» проводила роботу в рамках соціального благодійного проєкту «Clean 

day у Києві» з миття пам’ятників відомим особистостям. За цей час  від бруду та пилу очищено 

пам’ятник Тарасу Шевченку, Михайлові Грушевському, Миколі Лисенку, помито 

архітектурний ансамбль пам‘ятника Княгині Ользі, ансамбль пам’ятника гетьманові Богдану 

Хмельницькому на Софійській площі, Стелу Незалежності на Майдані Незалежності та 

відреставровано фонтан, що розташований поруч з Національною оперою України. 



          
 

 

 

 

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 

 
В 2020 році через ЦНАП надавались більше 170 видів адміністративних послуг (для 

порівняння: у 2017 році – 151 вид послуг, у 2018 році – 157 видів послуг, в 2019 - 160). 

          
 

У звітному періоді зареєстровані 88801 адміністративна послуга (для порівняння: у 2017 

року – 83739 справ, у 2018 року – 88105 справ, у 2019 – 105262 справи), що відповідає 2 позиції 

серед 10 районних ЦНАП м. Києва. Зменшення кількості зареєстрованих справ відбулась через 

запровадження карантинних заходів та обмежений доступ заявників до ЦНАП, двотижневий 

карантин у ЦНАП по вул. Б.Хмельницького, 24 зі скасуванням прийому заявників. Найбільш 

затребувані послуги в Шевченківському районі – послуги у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців; реєстрації місця проживання; у сфері земельних 

відносин та працевлаштування іноземців. 

               
Адміністративних справ у сфері земельних відносин зареєстровано 25386, що становить 

63,2% від загальної кількості зареєстрованих у Києві. Адміністративних справ у сфері 

реєстрації бізнесу зареєстровано 9831, що становить 14,5% від загальної кількості 

зареєстрованих у Києві. Адміністративних послуг у сфері зайнятості зареєстровано 6696 

справ, що становить 45,9% від загальної кількості зареєстрованих у Києві. Загальна кількість 

вчасно виданих документів становила 99,5% від загальної кількості зареєстрованих справ.  



 Впровадження нових послуг, удосконалення процесу надання послуг, надання 

консультацій:          

1. Надання комплексної адміністративної послуги при народженні дитини, яка включає 

до 4 адміністративних послуг. 

2. Надання адміністративних послуг з державної реєстрації нових транспортних 

засобів, їх перереєстрації у зв’язку зі зміною анкетних даних власника (без огляду експерта) 

та обміну/отримання нового посвідчення водія у зв’язку із втратою чи викраденням із 

закупівлею відповідного обладнання.  

3. Надання «Швидких послуг» з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання дітей 

до 14 років, зняття з реєстрації місця проживання за особистим зверненням особи або на 

підставі свідоцтва про смерть шляхом надання цих послуг безпосередньо працівником відділу 

реєстрації в приміщенні ЦНАП. Послуги надаються заявникові за 15 хвилин. 

4. Надання адміністративних послуги ГУ Держпродспоживслужби України у м. Києві: 

зняття з обліку; перереєстрація; реєстрація; тимчасова реєстрація тракторів, самохідних шасі, 

самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 

сільськогосподарської техніки, інших механізмів. 

5. Надання комплексної послуги «ID-4»: отримання вперше паспорта громадянина 

України у формі ID-картки та присвоєння ідентифікаційного коду. 

6. Надання комплексної послуги «єМалятко», яка включає до 9 адміністративних 

послуг. 

7. Видачу довідок про реєстрацію місця проживання особи (Додаток 13), прийом 

документів на адміністративну послугу «Вклеювання до паспорта громадянина України 

фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку» на рецепціях ЦНАП без запису в електронну 

чергу. 

8. Вилучення попередніх записів в електронній черзі в разі скасування візиту через 

подачу інформації на електронну пошту  або телефоном до ЦНАП. 

9.  Прийом суб’єктів звернень в ЦНАП по бульв. Т. Шевченка, 26/4 здійснюється 

тільки на 1 поверсі: зал очікування переобладнаний в зал прийому у форматі open-space на 6 

робочих місць адміністраторів; реорганізована зона очікування для відвідувачів, кабінет № 

204 на 2 поверсі облаштований під залу засідань.   

10. Для відвідувачів ЦНАП облаштовані куточки самообслуговування (робоче місце з 

комп’ютером та принтером). 

11. Спільно з «QLogic systems» оновлена система управління електронною чергою з 

диференційованим підходом до тривалості часу обслуговування однієї послуги. 

12. В обох приміщеннях ЦНАП облаштовані скриньки для прийому пакетів 

документів та вхідної кореспонденції. 

13.  В роботі колцентру ЦНАП у постійному консультуванні заявників 

Шевченківського району задіяні 4 адміністратора. 

14. У приміщенні ЦНАП по бульв. Т. Шевченка, 26/4 кожного вівторка з 15:00 до 17:00 

надавались консультації фахівцями відділення управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України у м. Києві з актуальних питань соціального страхування 

(крім періоду карантину). 

15. У приміщенні ЦНАП по вул. Б. Хмельницького, 24 кожної п’ятниці надавались 

консультації у сфері земельних відносин фіхівцями ГУ Держгеокадастру у м. Києві  (крім 

періоду карантину). 

16. Впроваджені нові адміністративні послуги: 

1) оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні; 



2) оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні у зв’язку з 

втратою або викраденням, обміном. 

           


