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ВСТУП
Відповідно до Конституції України, статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 11 Закону України
«Про столицю України-місто-герой Київ», пункту 8 статті 39 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», статті 5 Закону України "Про доступ
до публічної інформації», Наказу Національного агенства України з питань
державної служби від 20.12.2016 №277, рішення Київської міської ради від
09.02.2017 №832/1836 «Про громадський звіт щодо роботи районних
державних адміністрацій», розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.09.2017
№1169 «Про затвердження Порядку проведення громадського звіту про
роботу районних в місті Києві державних адміністрацій» та з метою
забезпечення відкритості та публічності роботи районного органу влади
підготовлено цей звіт.
Діяльність Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
ґрунтується на засадах законності і персональної відповідальності,
проводиться на принципах прозорості, підвищення ефективності прийнятих
управлінських рішень і направлена на всебічне задоволення прав і свобод
громадян.
До складу Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
станом на 01.07.2018 входили апарат Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації (159 штатних посад) та 8 структурних підрозділів
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації з правом
юридичної особи (188 штатних посад).
Протягом першого півріччя 2018 року керівництво Оболонською
районною в місті Києві державною адміністрацією здійснювали: голова
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, перший
заступник голови, заступник голови, керівник апарату та заступник керівника
апарату.
Структурою Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації станом на 01.07.2018 передбачено 347 одиниць. Кількість
державних службовців за штатним розписом – 337 одиниць. Фактично
працюючих державних службовців – 329 одиниць.
Впродовж першого півріччя 2018 року в Оболонську районну в місті
Києві державну адміністрацію призначено на вакантні посади 10 працівників,
звільнено – 16.
За звітний період пройшли навчання з підвищення кваліфікації за
різними навчальними програмами 19 державних службовців апарату
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.
Відповідно до наданих повноважень районній державній адміністрації,
головою і посадовими особами здійснювались заходи, спрямовані на
організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування
структурних підрозділів районної державної адміністрації.
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Протягом першого півріччя 2018 року проведено:
5 засідань Колегії Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації, де розглянуто 12 питань порядку денного і напрацьовано 61
протокольне доручення;
6 апаратних нарад, на яких розглянуто 16 питань порядку денного і
напрацьовано 68 протокольних доручень;
23 наради з питань забезпечення життєдіяльності району, на яких
напрацьовано 129 протокольних доручень;
5 «прямих» телефонних ліній з мешканцями району, під час яких
надано 7 протокольних доручень.
Діяльність Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
була зосереджена на вирішення питань у різних сферах життєдіяльності.
Основні зусилля були спрямовані на наповнення бюджетів усіх рівнів,
на соціальний захист населення, на збереження мережі та розвиток охорони
здоров’я, освіти, культури, житлово-комунального, торговельного та
побутового обслуговування мешканців району, утримання в належному
санітарно-технічному стані території району та її благоустрою.
Постійно в полі зору Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації перебували питання розвитку промисловості, ринку праці,
підприємництва, екологічної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій, організації змістовного дозвілля населення тощо.
Завдяки взаємодії адміністрації і правоохоронних органів проводилися
практичні заходи по забезпеченню суспільного спокою, законності та
правопорядку.
За результатами рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві
державних адміністрацій за перше півріччя 2018 року Оболонський район
посів 3 місце разом з Печерським районом.
Характеристика району
Оболонський район м.Києва розташований на північному заході міста,
на правому березі Дніпра, і займає площу 11,02 тис.га, або 13,2% території
міста. Район межує з Деснянським, Дніпровським, Подільським,
Святошинським районами.
Чисельність населення району 320,5 тис.осіб, що становить 11%
населення м.Києва.
За основними характеристиками (територія, населення, виробничий
потенціал) Оболонський район можна порівняти з такими промисловими містами
України, як Житомир, Вінниця, Кропивницький, Чернігів, Суми, Черкаси.
Район був утворений 03.03.1975 Указом Президії Верховної Ради УРСР.
На території району розміщено і функціонують:
100 великих промислових підприємств, що ведуть свою виробничу
діяльність у 11 галузях;
7 науково-дослідних інститутів і установ;
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20 великих і малих автотранспортних підприємств;
2 авіакомпанії, 2 підприємства залізничного транспорту;
5 трамвайних, 14 тролейбусних маршрутів, 12 автобусних маршрутів;
40 таксомоторних маршрутів;
1 лінія метро;
1 маршрут міської електрички;
34 гаражно-будівельних кооперативи;
20 автокооперативів по експлуатації відкритих автостоянок;
26 підземних паркінгів;
13 відділень зв’язку;
706 об’єктів торгівлі;
343 заклади ресторанного господарства;
656 об’єктів побутового обслуговування;
9 ринків на 7724 торгових місць (площа 14,95 га);
32 АЗС;
10 АГЗП;
18 закладів культури (4 дитячі музичні школи (№ 36, 37, 39, 40), 1
дитяча художня школа № 3; 1 дитяча школа мистецтв № 5; 11
бібліотек; 1 дитячий кінотеатр „Кадр”);
2 Центра первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД);
1 Консультативно-діагностичниий центр;
123 заклади освіти (з них 71 дошкільний заклад);
6 позашкільних закладів;
4 спортивні школи;
501 спортивна споруда.
ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА ПО ГОЛОВНОМУ
РОЗПОРЯДНИКУ КОШТІВ ОБОЛОНСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

Доходи
Станом на 01.07.2018 до бюджету міста Києва, який затверджено
рішенням сесії Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1043/4050, від
Оболонського району надійшло 1 млрд. 263 млн.грн. В порівнянні з
аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 221 млн.
грн., або на 21%.
Серед основних бюджетоутворюючих показників план виконано
наступним чином:
Податок та збір на доходи фізичних осіб
За перше півріччя 2018 року податку та збору на доходи фізичних осіб
надійшло 501 млн.грн., що на 117 млн.грн., або на 30% більше, ніж за
аналогічний період минулого року.
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Плата за землю
За перше півріччя 2018 року плати за землю надійшло 289 млн.грн., що
на 21 млн. грн., або на 7 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Однією із причин невиконання плану є встановлення рішенням
Київської міської ради від 10.03.20016 № 217/217 локальних коефіцієнтів на
місцезнаходження земельних ділянок, для розрахунків нормативної грошової
оцінки земельних ділянок, які стали в деяких випадках менше за попередні.
Надходження податків і зборів до бюджету м. Києва
від підприємств та організацій Оболонського району

Видатки
Виконання видатковій частині загального та спеціального фондів за перше
півріччя 2018 року становить 753 млн.грн., або 43% до уточненого плану на рік.
Загальний фонд:
За перше півріччя 2018 року виконання загального фонду становить
637 млн.грн., або 47 % до уточненого плану на рік, в тому числі в розрізі галузей:
- Освіта – виконання 536 млн.грн., або 47 % до уточненого плану на рік;
- Соціальний захист та соціальне забезпечення, молодіжна політика –
виконання 14 млн.грн., або 46 % до уточненого плану на рік;
- Культура і мистецтво - виконання 24 млн.грн., або 42 % до уточненого
плану на рік;
- Фізична культура і спорт - виконання 6 млн.грн., або 42 % до
уточненого плану на рік;
- Державне управління - виконання 35 млн.грн., або 46 % до уточненого
плану на рік;
- Житлово-комунальне господарство - виконання 21 млн.грн., або 46 %
до уточненого плану на рік.
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З 2018 року фінансування галузі «Охорона здоров’я» проводиться через
Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.
Виконання загального фонду за перше півріччя
у 2016-2018 роках в розрізі галузей

Виконання видатків в розрізі статей:
- Заробітна плата з нарахуваннями – виконання 536 млн.грн., або 51%
до уточненого плану на рік;
- Продукти харчування та медикаменти – виконання 14 млн.грн., або
29% до уточненого плану на рік;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – виконання 54 млн.грн.,
або 47% до уточненого плану на рік;
- Поточні трансферти підприємствам – виконання 21 млн.грн., або 46 %
до уточненого плану на рік;
- Інші видатки на утримання установ – виконання 11 млн.грн., або 10%
до уточненого плану на рік.
Спеціальний фонд:
За перше півріччя 2018 року виконання спеціального фонду становить
116 млн.грн., або 31 % до уточненого плану на рік, в тому числі:
- Бюджет розвитку (реконструкції та капітальні ремонти бюджетних установ,
житлового фонду, придбання обладнання) – 41 млн.грн., або 17 % до
уточненого плану на рік.
Громадський бюджет
В Оболонському районі на реалізації у 2018 році знаходяться 12
проектів - переможців громадського бюджету участі. Загальна сума
передбачена в бюджеті міста Києва на виконання проектів становить 10
млн.грн. Всі проекти будуть реалізовані протягом 2018 року.
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ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ В ЧАСТИНІ ОСВОЄННЯ КОШТІВ, ДЕ ГОЛОВНИМ
РОЗПОРЯДНИКОМ Є ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Показники Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на
2018 рік були затверджені розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 05.01.2018 № 8.
Виконання капітальних ремонтів по Оболонському району було
визначено розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації №292 від 18.06.2018.
Відповідно до цих розпоряджень передбачалось освоїти по
Оболонському району 208681,6 тис. грн. (в тому числі 50 400,0 тис. грн. на
фінансування капітальних вкладень та 158 281,6 тис. грн. на капітальні
ремонти). Загалом по Оболонській районній в місті Києві державній
адміністрації на капітальні вкладення передбачено асигнування з міського
бюджету у 1,2 рази більше, ніж у 2017 році та у 2,9 рази більше, ніж у 2016
році.

На даний час по цих роботах освоєно 59123,2 тис. грн., що на 7 %
більше, ніж у першому півріччі 2017 року, а саме:
50348,9 тис. грн. на здійснення капітальних ремонтів,
8774,3 тис. грн. на проведення реконструкції об’єктів.
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Питома вага у відсотках фінансування виділеного містом у розрізі
галузей складає: для освіти 55,3%, житлово-комунального господарства
40,6%, соціальний захист 2,1 %, по інших галузях 2,0 %.

Найбільший обсяг робіт в Оболонському районі у відповідності до
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік
заплановано виконати по галузі «освіта» 115 529,4 тис. грн. В рамках
реконструкції об’єктів освіти на даний час освоєно коштів на суму 6674,3
тис. грн. Крім того виконуються капітальні ремонти, які включають роботи
по заміні вікон, ремонту дахів, внутрішніх інженерних мереж, приміщень
закладів, огорож та інших робіт по закладах освіти. За перше півріччя 2018
року по цих роботах освоєно 29792,6 тис. грн.
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По галузі «житлове господарство» за перше півріччя 2018 року освоєно
коштів на суму 19139,2 тис. грн.
По галузі «охорона здоров’я» за перше півріччя 2018 року освоєно
коштів на реконструкцію на суму 2100,0 тис. грн.
Загалом за рейтинговим показником освоєння капітальних вкладень та
робіт з капітальних ремонтів за результатами першого півріччя 2018 року
Оболонський район посів 3 місце.
ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
В 2018 році до основного кола промислових підприємств району, які
здійснювали реалізацію товарної промислової продукції, Головним
управлінням статистики в м.Києві було додано 18 нових підприємств, в тому
числі ТОВ «ДТЕК «Київські електромережі».
На 01.06.2018 загальна чисельність промислових підприємств по
району становила 100 одиниць, з них три – державних: ДП «Завод
«Генератор», ДП «Київська офсетна фабрика», а також ПАТ «Завод «Маяк»
(у складі ДК «Укроборонпром»).
Всього з початку року промисловими підприємствами району
реалізовано товарної продукції на суму 6845125,8 тис.грн., в тому числі за
травень – 1921854,7 тис.грн. (за січень-травень 2017 року – 3033045,2 тис.грн.).
В межах України було реалізовано товарної продукції на суму
6454547,3 тис.грн, або 94,3% від загальних обсягів реалізації; відповідно, за
межі України - 5,7%.

Обсяг реалізації на 1 особу за січень-квітень 2018 р. складає 21320,8
грн. проти 9447,1 грн. у відповідному періоді 2017 р.; на одного працюючого
– 649011,6 грн.
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Питома вага району в загальному обсязі реалізованої промислової
продукції становить 8,8 %, що відповідає четвертому місцю по місту Києву.
Провідною галуззю в Оболонському районі протягом останніх
двадцяти років традиційно була харчова промисловість: за показником січняберезня поточного року на неї припадало біля третини всієї реалізованої
товарної продукції району. Проте, після входження до основного кола
промислових підприємств району ТОВ «ДТЕК «Київські електромережі», на
перше місце вийшла галузь «Електромережі», до квітня цього року не
представлена жодним підприємством району: за підсумками січня-травня
2018 року на цю галузь припадає 53,5% від усієї реалізованої товарної
продукції району.

Галузева структура промисловості
Оболонського району, %
Хімічна
6,0

Машинобудування
5,3

Металообробна
1,8
Електромережі
53,5

Деревообробна
0,6
Виробництво
неметалевих
виробів
6,4

Харчова
17,8

Інші
0,1
Фармацевтична
0,3

Легка
3,2

Целюлознопаперова
5,0

Інші галузі мають таку частку в загальних обсягах реалізації: харчова –
17,8%, хімічна – 6,0%, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів
– 6,4%, машинобудування – 5,3%, целюлозно-паперова – 5,0%, легка
промисловість – 3,2%, металургія та оброблення металів – 1,8%, виробництво
деревини та виробів з дерева – 0,6%, фармацевтична – 0,3%, інші галузі – 0,1%.
Середня чисельність працівників промислової діяльності по району в
травні 2018 року становила 11425 осіб.
Найбільше працюючих – на підприємствах ТОВ «ДТЕК «Київські
електромережі» – 2241 особа та ПАТ «Оболонь» – 1904 особи (19,6% та
16,7% до загальної кількості працюючих у районі відповідно).
Однією з визначних подій в першому півріччі 2018 року була
підготовка, організація та проведення 05 червня виставки-презентації
промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві».
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Експозиція Київського виробничого об’єднання «Медапаратура»

13

Експозиція ПрАТ «Промзв’язок»

Огляд виставки керівництвом Київської міської державної адміністрації
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Оболонський район на виставці був представлений 20 учасниками. Це
підприємства: ПАТ «Промзв’язок», ПАТ «Завод «Маяк», ТДВ КВО
«Медапаратура», ДП «Завод «Генератор», ТОВ «Завод «Євроформат», ПАТ
«ТОДАК», КСП «Пожтехніка» (галузь машинобудування); АТ «Чинбар», ПП
«Ярослав», ТОВ «Торнадо», Київський експериментальний завод «Динамо»
(легка промисловість); ТОВ «Перший трубний завод» та МП у формі ТОВ
«Удача» (металургія); ПАТ «Оболонь» та ПАТ «Макаронна фабрика»
(харчова промисловість); ТОВ «Український папір» (поліграфія); ПАТ
«ДОК-7» (деревообробка) та ряд «нових» підприємств: ТОВ «Столичний
кондитер», ТОВ «Золоте руно», ТОВ «Бест діагностик», ТОВ «Очумілі
ручки». Під час проведення заходу відбулися ділові переговори між
зацікавленими учасниками, а також з представниками структурних
підрозділів Київської міської державної адміністрації.
У рамках виставки-презентації «Зроблено в Києві» відбулося
нагородження переможців конкурсу «Кращий експортер року», серед яких
підприємства району: ПАТ «Оболонь», СП у формі ТОВ «РІФ 1», ТОВ
«Київська макаронна фабрика».
СТАН КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ РАЙОНУ, КОНТРОЛЮ
ТА ПРОТИДІЇ РОЗМІЩЕННЮ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ МІСЦЬ
СТИХІЙНОЇ ТОРГІВЛІ ТА САМОВІЛЬНОМУ ВСТАНОВЛЕННЮ
ТИМЧАСОВИХ СПОРУД
Відповідно до рішення Київської міської ради «Про правила
благоустрою міста Києва» від 25.08.2008 № 1051/1051 Оболонська районна в
місті Києві державна адміністрація в межах компетенції здійснює нагляд за
дотриманням вимог Правил благоустрою на території Оболонського району.
За перше півріччя 2018 року виявлено 2210 порушень Правил
благоустрою та вручено відповідно стільки ж приписів. 98,6 % порушень
було виправлено.
Крім того, складено 154 адмінпротокола за статтею 152 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
Відділом контролю за благоустроєм та збереження природного
середовища Оболонського району проведено організаційні заходи щодо
приведення до належного санітарного стану засмічених територій та
ліквідації навалів побутового сміття. Протягом березня-квітня 2018 року
спільно з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм
власності було проведено толоки з благоустрою, під час яких ліквідовано 27
місць несанкціонованого накопичення сміття, зібрано та вивезено понад 10
тисяч куб.м відходів, очищено від сміття 29 тис.кв.м берегів водойм. Загалом
на проведення робіт з очищення та опорядження території району було
залучено понад 4 тис. осіб.
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Роботи проведено за адресами:
ст.м. «Оболонь»

вул. Кондратюка, 3-7

Пуща Водиця (парк)

- Територія вздовж вул.Прирічної;
- Територія затоки «Верблюд» - вздовж вул. Північної, вул. Озерної;
- Територія затоки «Собаче гирло» - дорога до Яхт –клубу та інші.
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Відділом контролю за благоустроєм та збереження природного
середовища Оболонського району спільно з КП «Київміськсвітло» проведено
роботи по заміні ламп та плафонів на Оболонській набережній, скверах
району та вздовж вулиці Прирічної.

В рамках міської програми «Чисте місто» працівники відділу контролю
за благоустроєм та збереження природного середовища Оболонського району
спільно з інспекторами КП «Київблагоустрій» щоденно перевіряють
закріплені за ними території щодо стану їх утримання.
Протягом звітного періоду проводились перевірки відновлення
благоустрою відповідно до аварійних контрольних карток та планових
контрольних карток, виданих Департаментом міського благоустрою
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації): у першому півріччі закрито 46 аварійних та 16 планових
контрольних карток, тобто за 62 адресами благоустрій відновлено.
Але питання залишається гострим і проблемним. Наразі, відділом
контролю за благоустроєм та збереження природного середовища спільно з
КП по утриманню зелених насаджень Оболонського району, КП «Шляховоексплуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Оболонського району м.Києва», з КП «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» проведено
інвентарізацію аварійних розриттів на території району, на сьогодні в районі
таких місць понад 260 - це більш як 17 тис.кв.м газону та 16 тис.кв.м
асфальтового покриття, одночасно було складено кошториси на відшкодування
збитків по порушенню благоустрою на суму понад 17 млн.грн. Матеріали
передано до Департаменту міського благоустрою виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для
подальшого вирішення питання.
Одночасно інформуємо, що під час підготовки до опалювального
періоду восени 2017 року ПАТ «Київенерго» були проведені аварійні
розриття по 201 адресі без контрольних карток.
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Інвентаризація аварійних розриттів, проведених відповідно до
контрольних карток, виданих Департаментом міського благоустрою
Організація

Об’єм (кв.м)
Газон

КП «Керуюча
компанія по обслуговуванню житлового
фонду Оболонського
району м. Києва»
КП УЗН
КП ШЕУ
Управління освіти
ЖБК, ОСББ
ВІДНОВЛЕНО
ВСЬОГО

Асфальт

14100,05

13030

793
х
688
899
990
17470,05

х
1276
250
1061,5
477,5
16068

Орієнтовна вартість,
тис.грн
Газон
Асфальт

2545,123 11867,870

151,090
206,983
156,083
х
3059,279

х
1482,730
279,856
976,105
х
14606,561

Ситуація з МАФами. На сьогоднішній день відповідно до електронної
бази «Контора» Департаменту міського благоустрою виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на
території району встановлено 741 тимчасову споруду, з них 168 – без
дозвільної документації.
Протягом першого півріччя 2018 року шляхом самовивозу власниками
та силами КП «Київблагоустрій» було демонтовано 79 тимчасових споруд, з
них 13 зупинкових комплексів:

З метою об’єднання зусиль щодо підвищення громадської безпеки і
порядку в місті Києві, протидії злочинності, створення умов, сприятливих
для життєдіяльності киян та гостей Києва, і в тому числі посилення роботи
щодо ліквідації осередків стихійної торгівлі у 2015 році укладено
Меморандум про співпрацю між Національною поліцією України та
Київською міською державною адміністрацією.
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Відділом контролю за благоустроєм та збереження природного
середовища спільно з представниками правоохоронних органів щонайменше
два рази на тиждень проводяться комісійні рейди по ліквідації та
недопущенню стихійної торгівлі, за перше півріччя 2018 року було
проведено 53 рейди. З торгуючими проводиться роз’яснювальна та
профілактична робота щодо заборони торгівлі в невизначених місцях та без
необхідної дозвільної документації, про відповідальність за порушення статті
160 «Торгівля з рук у невстановлених місцях» Кодексу України про
адміністративні правопорушення, вживаються заходи адміністративного
впливу. За звітній період на порушників було складено 48 адміністративних
протоколів.
Ст.м. «Оболонь»

Також на території ринків «Оболонь» та «Полісся» організовано
соціальні місця для продажу товарів власного виробництва.

СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В РАЙОНІ,
ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ
Житловий фонд Оболонського району налічує 893 багатоквартирних
житлових будинки, переважна більшість яких віднесена до комунальної
власності міста Києва. Їх обслуговування та життєзабезпечення здійснюють
32 житлових підприємства, в т.ч. 1 комунальне підприємство «Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м.
Києва», яке віднесено до сфери управління Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації, 18 товариств та 14 відомств. Одночасно 91
ЖБК та 66 ОСББ самостійно утримують свої будинки.
Виконуючи функції з обслуговування житлового фонду цими
організаціями за перше півріччя 2018 року надано населенню послуг на суму
понад 176,0 млн. грн., в т.ч. 160,7 млн. грн. комунальним підприємством
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«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району
м. Києва». Джерелом надходження коштів є плата мешканців по статті
«Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій», за рахунок яких
здійснювалось технічне обслуговування ліфтів, зібрано і вивезено понад
170,5 тис.куб.м побутових відходів, виконано поточних ремонтів на суму
27 254 тис. грн.
Однак житловий фонд району має поважний вік і значну зношеність,
тому було запроваджено ряд програм ремонту житлового фонду.
Програмою економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 рік
передбачено 89144,21 тис. грн. для виконання робіт на 228 об’єктах житлового
сектору Оболонського району, в т.ч. по розпорядниках коштів: Оболонська РДА –
84 745,21 тис. грн., по КП «Київбудреконструкція» – 4 399,0 тис.грн.

За перше півріччя 2018 року КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва» із доведених 84 млн. 745
тис. грн. освоєно більше 19 млн. грн., що на 88% більше у порівняні з
першим півріччям 2016 року та на 47% більше у порівняні з першим
півріччям 2017 року.

20

При цьому повністю виконано роботи на 20 об’єктах та розпочато
виконання робіт на 65 об’єктах.
Капітальний ремонт сходових клітин вул. Героїв Дніпра, 20
До
Після

До

Після
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Капітальний ремонт сходових клітин просп. Оболонський, 33

Виконання заміни вікон на сходових клітинах
вул. Маршала Рокосовського, 7

Капітальний ремонт покрівлі вул. Озерна, 10
До

Після
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Капітальний ремонт покрівлі просп. Героїв Сталінграда, 59

Капітальний ремонт покрівлі вул. Героїв Дніпра, 22

Капітальний електрощитової вул. Героїв Дніпра, 36-Б

23
Капітальний ремонт інженерних мереж вул. О.Архипенка, 5-А

Капітальний ремонт інженерних мереж просп. Героїв Сталінграда, 49-Б

24
Капітальний електрощитової вул. Кондратюка, 2-А

Капітальний ремонт інженерних мереж вул. Озерна, 10
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Житловий фонд району характеризується підвищеною поверховістю.
В будинках працює 2749 ліфтів, з них понад 1500 ліфтів вже відпрацювали
нормативний термін експлуатації і потребують заміни (модернізації).
Бюджетом м.Києва на 2018 рік передбачено кошти для реконструкції 40
ліфтів, в тому числі заплановано виконати проектні роботи 28 ліфтів на суму
980 тис.грн. та провести роботи по реконструкції 5 ліфтів на суму 3 020 тис.грн.,
замовником зазначених робіт розпорядженням Київської міської державної
адміністрації визначено комунальне підприємство міського підпорядкування
«Київбудреконструкція». Також, заплановано провести капітальний ремонт
7 ліфтів на суму 9 010 тис.грн., замовником зазначених робіт
розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
визначено комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району міста Києва». На даний час
комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району міста Києва» по 7 об’єктах
підготовлено проектно кошторисну документацію та отримано позитивні
висновки державної експертизи. Основним проблемним питанням, яке на
сьогоднішній день потребує негайного рішення є, збільшення крадіжок
інженерно-технічного обладнання в житлових будинках. В період з січня по
липень 2018 року в житлових будинках комунальної власності здійснено
розкрадання ліфтового обладнання 315 ліфтів, та завдано збитків понад 512
тис.грн. Також викрадено 27 лічильників та витратомірів вузлів обліку
теплової енергії житлових будинків.
На території Оболонського району біля будинків комунальної форми
власності облаштовано 352 дитячих і 124 спортивних майданчиків.
Замовником робіт розпорядженням Київської міської державної адміністрації
визначено КП «Київбудреконструкція». На 2018 рік заплановано
облаштувати 5 дитячих майданчиків на суму 400 тис.грн. На даний час
роботи не розпочато.
Житлові підприємства району також беруть участь у виконанні заходів
інших державних та загальноміських програм.
З метою реалізації Закону України від 14 травня 2015 року № 417, який
визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному
будинку, регулює відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконання
обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання,
управління,
та
виконуючи
заходи
загальнодержавної
Програми
реформування ЖКГ, продовжується системна роз’яснювальна робота серед
жителів щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ) в будинках комунальної власності. З початку 2018 року були
проведені консультації на тему: «Організації і проведення установчих зборів
та реєстрації ОСББ», «Підготовка до участі у конкурсах з енергозберігаючих
заходів». Проведено інформаційні семінари на тему: «Реалізація програми
співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних
ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних
будинках міста Києва (70/30)».
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На 01 липня 2018 року в районі створено 66 ОСББ, з них 2 ОСББ
зареєстровано у 2018 році.
У Києві запроваджено Конкурс на кращі проекти з реалізації
енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у
кооперативних будинках на умовах співфінансування – 70% оплати з
міського бюджету, 30% - ОСББ/ЖБК. В 2018 році - взяли участь у конкурсі і
перемогли 15 ЖБК і ОСББ. Передбачається виконання робіт на загальну суму
13 млн. 928,1 тис.грн., з них 4 млн. 396 тис. грн. - кошти ЖБК і ОСББ, 9 млн.
532 тис.грн. – кошти бюджету міста.
Інформація про переможців Конкурсу на кращі проекти з реалізації
енергоефективних заходів у житлових будинках
Оболонського району м. Києва у 2018 році

Вид робіт

Кількість
ЖБК, які
приймають
участь

Назва ОСББ/ЖБК

Загальна
вартість
проекта,
тис.грн

Фінансування
за рахунок
ЖБК/ОСББ,
тис.грн

Фінансування
за рахунок
КМДА,
тис.грн

6 616, 4

2 086,6

4 529,8

988,7

338,4

650,3

Індивідуальний
тепловий
пункт, заміна
модернізація
внутрішньобудинкових
мереж

7

ОСББ "Оазис 2016",
ОСББ "Оболонська
домівка",
ОСББ "Квазар10",
ОСББ "Оазис-4",
ЖБК "Імпульс",
ЖБК "Економіст-72",
ЖБК "Печерський-11"

Заміна вікон

3

ЖБК "Оболонь-12",
ЖБК "Хімік-4",
ЖБК "Лепсе-3"

Утеплення
фасаду

5

ОСББ "Арован",
ОСББ "Оболонська 7я",
ЖБК "Кристал-21",
ЖБК "Арсеналець-19",
ЖБК "Квазар-11"

6 323,1

1 970,8

4 352,3

Всього:

13 928,2

4 395,8

9 532,4
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УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського
району» корпорації «Київавтодор» (далі - КП ШЕУ) є балансоутримувачем
132,3 км вулиць та 179,1 км тротуарів на території Оболонського району,
загальною площею проїздів та тротуарів – 2536,6 тис.кв.м.
За перше півріччя 2018 року КП ШЕУ у зимовий період було
використано 4114 тонн солі. Вивезено 9076 тонн снігу. Починаючи з
весняного періоду КП ШЕУ почало активно прибирати вулиці від піскозмету
та сміття. Так за перше півріччя 2018 року було прибрано 130 кілометрів
доріг Оболонського району.
Головним завданням КП ШЕУ є забезпечення безпечного та
безперешкодного руху транспорту та пішоходів, отож після настання
сприятливих погодних умов комунальне підприємство почало активно
використовувати гарячу асфальтобетонну суміш для усунення ямковості на
проїзній частині а також тротуарах в Оболонському районі м. Києва.
Починаючи з травня 2018 року КП ШЕУ виконало ямкові та поточні
ремонти загальна площа яких склала 16619 кв.м, а також поновлено дорожню
розмітку на вулицях: Набережно Рибальській, просп. Бандери,
Малиновського, Куренівська, Скляренка, Автозаводській та транспортних
розв’язках: просп. Героїв Сталінграда
– просп. Бандери та
вул.Новоконстантинівська, що склало 49609,9 м повздовжньої розмітки і
1013,57 кв.м поперечної розмітки.
Вул. Малиновського
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Поточні ремонти виконані на транспортній розв’язці просп. Г. Сталінграда –
вул. Г. Дніпра.

транспортній розв’язці просп. Г. Сталінграда – вул. Архипенка,

29
транспортній розв’язці вул. Тимошенка – вул. З. Гайдай,

30

вул. Північній,

31
вул. Єрмака,

32
Виконано поточний ремонт вулиць установкою «Магнум» - загальна
площа склала 1710 кв.м.
Зокрема відпрацьовані одні з найголовніших транспорних артерій
Оболонського району – вул. Богатирська та просп.Бандери.
вул. Богатирська

33
просп. Бандери

34
З початку року було замінено 93 одиниці зливоприймальних решіток на
нові.

35
Замінено та відремонтовано 1968 пог.м колесовідбійної стрічки.
Нова колесовідбійна стрічка вул. Малиновського.

36
За дорученням Мера встановлюються антипаркувальні стовпичики на
Мінській площі,

на проспекті Оболонському,

37
поблизу парку «Наталка»

Вже встановлено понад 140 шт.

38
Виконано заливку тріщин асфальтового покриття – 4532 пог.м

39
За чисельними проханнями мешканців відновлено покриття на тротуарі
вул. Тимошенка, 33/35

УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
Головною метою діяльності Комунального підприємства по утриманню
зелених насаджень Оболонського району (далі - КП УЗН) є утримання в
належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж вулиць,
бульварів та інших зелених насаджень загального користування, здійснення
комплексу робіт по озелененню, догляду за зеленими насадженнями та їх
охороні і захисту на закріпленій за підприємством території.
В теплично-парниковому господарстві вирощується квіткова продукція
як килимових, однорічних квітів, так і вазонної продукції для влаштування
озеленення в скверах і парках району, відновлення вертикального
озеленення. На відкритому ґрунті підприємства власними силами
вирощується посадковий матеріал хвойних і декоративно-листяних кущів.
Загальна площа тепличного господарства -2500 кв.м.
Площі впорядкованих зелених насаджень - 561,30 га, в тому числі:
- парки, сквери – 290,84 га;
- території вздовж вулиць, проспекти, бульвари, транспортні розв’язки –
270,46 га.
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Основні показники діяльності підприємства
Найменування робіт

Площа парків, га
Посадка
багаторічних квітів,
шт.
Влаштування газону,
га
Посадка кущів, шт.

Перше півріччя
2016 р.

Перше півріччя
2017 р.

Перше півріччя
2018 р.

142,84

177,5

190,52

58 000

61 000

82 000

4,05
1700

6,25
1870

6,6
2500
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В першому півріччі поточного року КП УЗН району активно проводило
роботи з підготовки зелених насаджень до весняно-літнього сезону та
догляду за ними під час літньої спеки. Працівниками підприємства щоденно
виконуються роботи з санітарного прибирання об’єктів благоустрою,
проводяться роботи із створення, закладання нових газонів, квітників, клумб,
рабаток з підсівом газонної трави та посадкою квітів, приводяться в
належний стан штучні малі архітектурні елементи (паркові меблі, обладнання
ігрових та спортивних майданчиків, урни, декоративні вази тощо). Роботи з
благоустрою та догляду за зеленими насадженнями, включені до виробничої
програми на перше півріччя 2018 р., виконані в повному обсязі з
додержанням всіх агротехнічних норм та правил.
Виконання основних показників виробничої програми
в першому півріччі 2018 року
№
п/п

Найменування робіт

Од.
вим.

План

Факт

ОЗЕЛЕНЕННЯ:
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Посадка дерев
Посадка кущів
Посадка однорічних та багаторічних квітів
Ремонт газонів
ДОГЛЯДНІ РОБОТИ:
Формовочна і санітарна обрізка дерев, фарбування зрізів
Догляд за доріжками
Санітарна очистка газонів з врах. крат.
Щоденне прибирання газонів та набережної р. Дніпро
Зняття сухих та аварійних дерев
Очищення доріжок від рослинності
Очищення дерев від омели
Кронування дерев
Видалення дикої порослі на деревах
Вивіз сміття, гілля, опалого листя, порубочних залишків
Догляд за кущами – формовочна обрізка
Внесення добрив під дерева
Внесення добрив під кущі
Внесення добрив під квітники
Прополювання квітників з врах. крат.
Прополювання газонів з врах. крат.
Рихлення квітників з врах. крат.
Рихлення лунок під деревами
Рихлення лунок під кущами
Скошування газонів з врах. крат.
Догляд за живоплотом
Догляд за трояндами
Полив дерев
Полив кущів
Полив газонів
Полив квітників

шт.
шт.
т. шт.
га

300
2500
300
6,6

365
2500
384,0
6,6

т. шт.
га
га
га
шт.
га
шт.
шт.
т. шт.
м3
т. шт.
т. шт.
т. шт.
га
га
га
га
т. шт.
т. шт.
га
м/п
т. шт.
шт.
шт.
га.
га.

8,78
6,87
411
143
300
1,58
290
80
4,2
2000
52,5
7,40
16,85
2,76
5,52
10,8
2,76
16,8
174,5
189
2360
20,6
6800
8200
320
2,76

8,78
6,87
411
143
300
1,58
291
80
4,2
2800
52,5
7,40
16,85
2,76
5,52
10,8
2,76
16,8
174,5
189
2360
20,6
6800
8200
320
2,76
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Великі об’єми квіткових посадок виконано посадковим матеріалом що
вирощений за рахунок власних потужностей КП УЗН.

Великою увагою мешканців міста Києва та гостей столиці користується
щорічна міська виставка квітів. Кожного року підприємство активно
готується до вказаної виставки, обов’язково отримує теплі відгуки від
відвідувачів та здобуває призове місце, що підвищує рейтинговість
Оболонського району.
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Активну участь в благоустрої району щорічно бере компанія «Віннер
Автомотів» (автосалон «Тойота»). Їхніми силами облаштовано тематичний
сквер із елементами благоустрою по проспекту С.Бандери. Слід зазначити,
що з кожним роком зростає екологічна свідомість як окремих громадян, так і
соціально спрямованих бізнесових та інших структур. Громадяни активніше
беруть участь у заходах із озеленення та благоустрою району, розуміючи
необхідність спільними зусиллями робити місто комфортним для
проживання.
Також МЖК «Оболонь» активно сприяє естетично декоративному
оформленню території району особливо встановленням унікальних об’єктів з
натурального каменю та скульптур, які вже стали улюбленим місцем
зустрічі, фотографування та відпочинку. Підприємством було придбано
натуральні каміння та скульптуру, що внесло частині парку гармонію
елементів сучасного ландшафтного дизайну з матеріалами природного
походження.
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Найбільшим об’єктом відновлення благоустрою в 2017-2018 роках є
капітальний ремонт парку парку відпочинку Оболонь в урочищі Наталка, в
якому проведено влаштування пішохідних фемових доріжок, газонів вздовж
пішохідних доріжок, також влаштовано квіткові композиції з висаджуванням
однорічних, багаторічних квітів і злакових трав, влаштовано вертикальне
ампельне озеленення, встановлено декоративні елементів синтезу, паркові
лави.
Парк Оболонь в урочищі Наталка, розташований поблизу Оболонської
набережної і є центральним місцем відпочинку жителів району. Чудове
розташування, вихід до р. Дніпро, природнє середовище роблять парк дійсно
привабливим для відвідування.
Відповідно до рішення Київської міської ради від 22.02.2018
№318/4382 «Про уточнення назви парку у місті Києві» з метою збереження
історичного спадку територіальної громади міста Києва уточнено назву
«Парк відпочинку Оболонь в урочищі Наталка» на «Парк Наталка».
Загальна площа парку, яка підлягає реконструкції, становить 27,77 га.
На даний час продовжуються роботи з реконструкції парку Наталка (8-й,
9-й пускові комплекси) та території парку, яка була вилучена з приватної
власності Київміськбуд 1).
За звітний період 2018 року виконані таки роботи:
1. Висаджено дерев – 120 шт.
2. Висаджено кущів – 2517 шт.
3. Влаштування квітника – 100 кв.м.
4. Висаджено багаторічних квітів - 794 шт., однорічних – 20139 тис. шт.
5. Влаштування газону - 7561 кв.м.
6. Сформовано ландшафну композицію з використанням валунів з
природного каменю та гальки річної плоскої з використанням
багаторічних квітів та трав міжсходових клітин парку.
7. Облаштовано стаціонарну зрошувальну мережу з використанням
імпульсивних розбризкувачів та крапельного поливу.
8. Встановлено декоративну альтанку та скульптуру сучасного дизайну,
декоративні лави, урни, металеву огорожу.
9. Для укріплення берегової смуги облаштовано габіони з використанням
природного каменю, облаштовано пішохідні доріжки з ФЕМ та
екодоріжки вздовж берегової смуги.
10. Облаштовані 2 спортивні майданчики різного призначення та воркаут.
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Для комфортного відпочинку та рекреації мешканців району та гостей
міста за активної участі мешканців і громади виконано ІІ этап з капітального
ремонту парку «Пуща-Водиця», скверу на між будинками № 58 на просп.
Г.Сталінграда та будинком № 31 по вул. Прирічній, скверу по вул. Північній
вздовж будинків 30-36, скверу по вул. Г.Дніпра, 20, 20а, 20б, 20в, 22а. На
вказаних об’єктах влаштовані пішохідні доріжки та проводиться робота з
озеленення.

ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ ВІДДІЛОМ З ПИТАНЬ МАЙНА
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ВІЛЬНИХ
НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ В ОРЕНДУ ТА НАДХОДЖЕННЯ
КОШТІВ ЗА ОРЕНДУ ДО БЮДЖЕТУ
Станом на 01.07.2018 загальна площа нерухомого майна комунальної
власності, яка перебуває в орендному користуванні, становить 177,89 тис. кв. м.
З метою забезпечення передачі вільних нежитлових приміщень в
оренду та подальшого отримання коштів за оренду, здійснюються наступні
заходи:
- на інтернет-порталі Київської міської влади та на сайті Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації оприлюднюється перелік
вільних нежитлових приміщень, які можуть бути передані в орендне
користування;
- на підставі звернень ініціаторів оренди в газеті «Хрещатик»
оприлюднюються оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, які
передані до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації.
Так за звітний період в газеті «Хрещатик» оприлюднено 4 оголошення
про намір передати в оренду 20 об’єктів. Результати вивчення попиту та
пропозиції щодо укладання договору по зазначених об’єктах направлені на
розгляд постійної комісії Київради з питань власності.
По діючих договорах оренди відділом з питань майна комунальної
власності Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
спільно з балансоутримувачами проводиться методично-роз’яснювальна
робота щодо підготовки необхідних документів для внесення змін до
договорів в частині істотних умов та переукладання договорів оренди на
новий термін. За перше півріччя 2018 року подовжено 38 договорів оренди та
укладено 19 нових договорів оренди за результатами вивчення попиту.
Станом на 01.07.2018 заборгованість з орендної плати становить
1202,44 тис. грн, що на 309,59 тис. грн менше порівняно з відповідним
періодом минулого року.
Балансоутримувачами комунального майна на постійній основі
проводиться претензійно-позовна робота з орендарями, які порушують
істотні умови договорів оренди, зокрема у разі несплати орендарями орендної
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плати у визначений законом термін, надсилаються листи-попередження та
претензії.

За перше півріччя 2018 року отримано 8069,47 тис. грн орендної плати,
що становить більше 100 % від нарахованої. Також слід зазначити, що
отримана орендна плата на 2194,87 тис. грн більше у порівнянні з аналогічним
періодом 2017 року, що вказує на позитивну динаміку та постійну роботу з
орендарями в частині відповідних нарахувань та вчасної сплати.
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З метою актуалізації даних та захисту майнових прав об’єктів
нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста
Києва, на виконання програми «Управління об’єктами комунальної власності
територіальної громади міста Києва на 2016-2018 роки», затвердженої
рішенням Київської міської ради від 23 лютого 2018 року № 951/1955,
підприємствами-балансоутримувачами проводиться замовлення технічних
паспортів на об’єкти комунальної власності для подальшого здійснення
заходів щодо державної реєстрації прав на об’єкти комунальної власності за
територіальною громадою міста Києва та отримання витягів з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно.
За перше півріччя 2018 року було виготовлено 178 технічних паспортів
на об’єкти нерухомого майна, отримано 27 витягів з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно.
Відповідно до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2018 року
№ 21/4085 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21
квітня 2015 року № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду
майна територіальної громади міста Києва», у зв’язку зі зміною Методики
розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке
передається в оренду, Оболонською районною в місті Києві державною
адміністрацією, як Орендодавцем, здійснюються організаційно-правові
заходи щодо приведення орендних ставок, по діючих договорах оренди, у
відповідність до чинного законодавства. За звітний період 49 договорів
оренди приведені у відповідність до нової Методики, робота триває.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ДЕРЖАВНИХ
ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РАЙОНУ В
МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ
Виконання бюджету та Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва за перше півріччя 2018 року в частині освоєння коштів по галузі
«Освіта».
Кошторисом доходів та видатків по галузі «Освіта» на І
півріччя 2018 року передбачені кошти у розмірі 713 440,50
тис. грн., що на 16,78 % більше, ніж у 2017 році
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Кошторисом доходів та видатків по галузі «Освіта» на перше півріччя
2018 року передбачені кошти у розмірі 713 440,50 тис. грн., що на 16,78 %
більше, ніж у першому півріччі 2017 року.
Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на перше
півріччя 2018 року на капітальні ремонти закладів освіти виділено
фінансування в розмірі 44 165,03 тис. грн.
В порівнянні з минулими роками фінансування збільшено.

Капітальні ремонти закладів освіти у
тис.грн.
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Згідно із комплексною програмою «Освіта Києва 2016-2018 рр.» у
Києві виконуються 13 програм:
1. «Заміна вікон» у 22 закладах на суму - 14332,91 тис.грн., з них за
перше півріччя 2018 р. освоєно 10779,60 тис.грн., або 75,21% від
запланованого на рік:
ЗДО №№ 52, 448, 578, 580, 608, 636, 660, 665, 804;
ЗЗСО №№ 14, 29, 170, 194, 210, 226, 231, 245, “Оболонь”, “Потенціал”;
ШДС “Перша Ластівка” і “Турбота” та санаторній школі-інтернаті № 22
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2. «Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період»:
- ремонт інженерних мереж на 740 тис.грн., з них 500 тис.грн. освоєно
за перше півріччя 2018 р.,
- благоустрій території на 300 тис.грн. заплановано на друге півріччя
2018 р.
- ремонт фасадів на 8273,46 тис.грн., з них 5215,0 тис.грн. освоєно за
перше півріччя 2018 р.
3. «Підготовка до нового 2018-2019 навчального року»:
- ремонт місць загального користування на 3968,66 тис. грн., з них
3358,60 тис.грн. освоєно за перше півріччя 2018 р.
- ремонт огорожі 1500,0 тис.грн., з них 1497,0 тис.грн. освоєно за
перше півріччя 2018 р.
- ремонт пральні 200 тис.грн., з них 100 тис.грн. освоєно за перше
півріччя 2018 р.
- ремонт їдалень 1210,0 тис.грн., з них 150,0 тис.грн. освоєно за перше
півріччя 2018 р.
- ремонт харчоблоків 2500,0 тис. грн., з них 1248,0 тис.грн. освоєно за
перше півріччя 2018 р.
- ремонт вхідних груп 500,0 тис.грн., заплановано на друге півріччя
2018 р.
- ремонт приміщень – 5000,0 тис. грн., з них 2840,1 тис. грн. освоєно
за перше півріччя 2018 р.
4. «Відновлення груп в закладах дошкільної освіти» - у 7 закладах
на суму 2100,0 тис. грн., з них 2073,5 тис.грн. освоєно за перше
півріччя 2018 р.:
ЗДО №№263,605.613,614,664,665,668

5. «Дріб’язок на побутові потреби» – 10 949,4 тис. грн., з них
1550,55 тис.грн. освоєно за перше півріччя 2018 р.
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6. «Капітальний ремонт спортивних залів з допоміжними
приміщеннями» у 6 закладах на суму 1200,0 тис. грн., з них 991,2
тис.грн. освоєно за перше півріччя 2018 р.:
ЗДО №573 та ЗЗСО №№16, 211, 232, «Оболонь» і ШДС Турботі

Ремонт спортивних залів
ЗДО №573 та ЗЗСО №№ 16, 211. 232, “Оболонь” і ШДС Турботі
Іпівріччя 2018 року – 991,20 тис. грн., 82,60% від запланованого за рік

А також шість нових:
7. «Протипожежні заходи». Доведено кошторисом видатків на 2018 р.
18334,48 тис.грн., з них 844,36 тис.грн. освоєно за перше півріччя
2018 р.
Управління освіти уклало договір на встановлення пожежної
сигналізації у 15 закладах освіти на суму 11962,5 тис.грн.:
ЗДО №№49,135,190,280,531,581;
ЗЗСО №№ 210,216,232,256,298 та Потенціал;
школи-інтернати № 4 та № 21;
ЦТДЮ
8. «Новий освітній простір». Передбачено програмою 20 528,7 тис.грн.
Станом на 13.07.2018 проведено процедури закупівлі (парти та
дидактичні матеріали) на загальну суму 9900,7 тис.грн. та
визначено переможців. Перша дата договору 23.07.2018 – буде
проведено аукціон на закупівлю мультимедійних комплексів та
ноутбуків для НУШ на суму 9998,4 тис.грн.
До нового 2018-2019 навчального року для Нової Української
Школи (НУШ) всім необхідним будуть забезпечені 123 класи.
9. «Капітальний ремонт ігрових майданчиків у закладах
дошкільної освіти». Передбачено програмою ремонт тіньових
навісів та ігрових майданчиків у 5 закладах на суму 640,0 тис.грн., з
них 250,0 тис. грн. освоєно в першому півріччі 2018 р.:
ЗДО №№49,190,321,523,665
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Ремонт тіньових навісів та ігрових
майданчиків у ЗДО №№49,190,321,523,665
І півріччя 2018 року– 250,00 тис. грн., 39,06% від запланованого за рік

10. «Забезпечення архітектурної доступності до навчальних
закладів м. Києва». Програмою передбачено створення
безбар’єрного середовища у 8 закладах на суму 1500,0 тис. грн., з
них 789,6 тис.грн. освоєно в першому півріччі 2018 р.:
ЗДО № 605, ЗЗСО №№9, 143, 210, 231, санаторній школі-інтернаті
№22 та ЦДТЮ і ДОЕЦ

Безбар’єрне середовище створено в
ЗДО № 605, ЗЗСО №№9, 143,210,231; санаторній
школі-інтернаті № 22 та у ЦДТЮ і ДОЕЦ
І півріччя 2018 року– 789,60 тис. грн., 52,64 % від запланованого на рік

55
Виконано робіт по капітальних ремонтах у першому півріччі 2018 року
на суму 29 792,6 тис. грн., або 67,46% від запланованого на рік.
Виконання робіт по капітальних ремонтах
Назва робіт

перше півріччя 2016 року

перше півріччя 2017 року

перше півріччя 2018 року

План,
тис. грн.

Виконання,
тис. грн.

%

План,
тис. грн.

Виконання,
тис. грн.

%

План,
тис. грн.

Виконання,
тис. грн.

%

Відновлення
груп
Заміна вікон

1 610,00

1 293,90

80,37

346,30

310,00

89,52

2 100,00

2 073,50

98,74

5 190,00

1 927,40

37,14

6 507,20

4 631,10

71,17

14 332,91

10 779,60

75,21

Інженерні
мережі
Електричні
мережі

1 720,00

1 461,10

84,95

4 439,50

2 910,00

65,55

740,00

500,00

67,57

0,00

0,00

0,00

96,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Зливостічні
мережі

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

Місця
загального
користування
(санвузли)

300,00

193,60

64,53

3 200,00

3 106,60

97,08

3 968,66

3 358,60

84,63

Огорожа

1 070,00

578,70

54,08

600,00

0,00

0,00

1 500,00

1 497,00

99,80

Покрівля

1 100,00

1 094,30

99,48

935,20

734,50

78,54

0,00

0,00

0,00

Приміщення

1 881,90

1 223,10

64,99

7 440,00

3 857,70

51,85

5 000,00

2 840,10

56,80

Спортивні
зали
Спортивні
стадіони
(майданчики)

0,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

1 200,00

991,20

82,60

0,00

0,00

0,00

3 640,00

1 964,30

53,96

0,00

0,00

0,00

Тіньові
навіси та
ігрові
майданчики
Сходові
клітини
Пральня

0,00

0,00

0,00

1 021,41

0,00

0,00

640,00

250,00

39,06

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197,60

0,00

0,00

200,00

100,00

50,00

Їдальня

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 210,00

150,00

12,40

Харчоблоки

500,00

120,00

24,00

1 223,00

460,00

37,61

2 500,00

1 248,00

49,92

Благоустрій
території

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

Безбар'єрне
середовище

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

789,60

52,64

Вхідна група

200,00

180,00

90,00

850,00

430,00

50,59

500,00

0,00

0,00

Фасади

1 000,00

970,00

97,00

1 400,00

1 400,00

100,00

8 273,46

5 215,00

63,03

Всього:

14 571,9

9 042,10

62,05

33 246,71

19 804,20

59,57

44 165,03

29 792,60

67,46

Програмою в частині капіталовкладень передбачено асигнування на
перше півріччя 2018 року – 7 600,0 тис.грн. на реконструкцію закладів освіти.
Виконано робіт на суму 3 892,4 тис. грн., що складає 51,22 % від
запланованого на рік.
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Виконання робіт з реконструкції закладів освіти
перше півріччя 2016 року

перше півріччя 2017 року

перше півріччя 2018 року

План,
тис. грн.

Виконання,
тис. грн.

%

План, тис.
грн.

Виконання,
тис. грн.

%

План,
тис. грн.

Виконання,
тис. грн.

%

12 061,5

2 818,28

23,37

19 045,0

5 060,43

26,57

7 600,0

3 892,4

51,22

Дошкільна освіта
Мережа закладів дошкільної освіти району становить 71 заклад, із них
57 комунальної форми власності, 3 - відомчі, 7 приватних, 2 школи - дитячі
садки комунальної форми власності, 1 – приватна, 1 Навчально-виховний
комплекс «Перша ластівка». У зазначених закладах на 01.07.2018 навчається
та виховується 11604 дітей дошкільного віку, що на 145 дітей більше, ніж на
01.07.2017 (11459) та на 114 дітей більше, ніж на 01.07.2016 (11345).
Усі заклади дошкільної освіти укомплектовані відповідно до віку дітей.
На 100 місцях у закладах дошкільної освіти комунальної форми власності
знаходиться в 2018 р. - 112 дітей (в 2017 р.– 114 дітей, в 2016 р. –116 дітей).
Прийом дітей та комплектація груп проводиться відповідно до електронної
реєстрації. Позачергово в заклади дошкільної освіти приймаються діти, які
мають пільги відповідно до чинного законодавства.
У 2018 навчальному році в закладах дошкільної освіти району для
прийому дітей відкрито 2527 місць. Станом на 01.07.2018 зараховано дітей
повного дня – 2234, на короткотривале перебування – 21 дитина. На
електронній черзі стоїть - 1104 дитини віком від 2 до 6 (7) років.

З урахуванням фактичного стану здоров’я дітей, збережена та
удосконалена мережа закладів дошкільної освіти компенсуючого типу
(спеціальні, санаторні), інклюзивні групи, де навчаються і отримують
необхідну реабілітаційно - корекційну допомогу 1642 дитини, що становить
15,0 % від загальної кількості дітей в закладах дошкільної освіти комунальної

57
форми власності, які одночасно мають можливість покращити стан здоров’я
та повністю або частково відновити порушення в розумовому та (або)
фізичному розвитку. (В 2017 році було – 1542 дитини, в 2016 р. – 1512 дітей).
З метою збільшення місць у функціонуючих дошкільних навчальних
закладах звільняються приміщення від орендарів та проводиться ремонт
аварійних приміщень. Станом на 01.07.2018 за рахунок бюджетних коштів
проведено ремонт 6 груп на 120 місць у 5 функціонуючих закладах
дошкільної освіти (№№665 -2 групи, 613 – 1 група, 614 – 1 група, 580 – 1
група, 664 – 1 група). Продовжується реконструкція закладу дошкільної
освіти №593 (вул. Макіївська, 9), де планується відкрити 11 груп на 205 місць
(на 01.07.2017 – 4 групи на 80 місць, на 01.07.2016 – 3 групи на 60 місць).
Існуюча мережа закладів дошкільної освіти загального та
компенсуючого типів задовольняє потреби батьків району.
Загальна середня освіта
Протягом звітного періоду мережа закладів загальної середньої освіти
району збережена. В районі функціонує 52 заклади: 17 закладів загальної
середньої освіти, 11 спеціалізованих шкіл, 2 початкові школи, 2 школидитячі садочки, 8 навчально-виховних комплексів, 2 школи-інтернати, 2
спеціальні інтернати, 6 приватних шкіл, 2 початкові приватні школи.
На 01.07.2018 у закладах загальної середньої освіти комунальної форми
власності здобували освіту 28 629 учнів та 1175 учнів в приватних
навчальних закладах. Також створені умови для забезпечення освітніх потреб
внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та
районів проведення антитерористичної операції. В закладах загальної
середньої освіти району навчаються 73 дитини з АР Крим, 377 з Донецької
обл., 178 дітей з Луганської області. В спеціалізованій школі № 210
запроваджено дистанційне навчання для дітей, які залишилися в зоні
проведення антитерористичної операції.
У 2018 році 2463 випускників 9-х класів, з них з відзнакою закінчили
навчальний рік – 153 учні (6,3%) та 1567 випускників 11-х класів, з них 192
медалісти (8,1%).

Випускників 9 та 11 класів по роках
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До 1 класів станом на 01.07.2018 зараховано 3485 дітей, але набір
триває до 31 серпня 2018 року за новим Порядком зарахування, відрахування
та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для
здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти
та науки України № 367 від 16 квітня 2018 року «Про затвердження Порядку
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти».
Позашкільна освіта
Серед пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти
важливого значення в Оболонському районі надається позашкільній освіті як
дієвому важелю соціального виховання та реформування життєвої
компетенції молоді. На сьогодні в Оболонському районі збережена мережа
позашкільних навчальних закладів. В 10 комунальних навчальних закладах
позашкільну освіту здобувають понад 11 290 дітей, що складає 41% від
загальної кількості дітей шкільного віку. Діюча мережа позашкільних
навчальних закладів створює додаткові можливості для духовного,
інтелектуального, фізичного розвитку дітей та підлітків, здійснює соціальні
функції стосовно забезпечення змістовного дозвілля молоді, навчає учнів за
дослідницько-експериментальним,
художньо-естетичним,
екологонатуралістичним,
туристсько-краєзнавчим,
науково-технічним
та
спортивними напрямам. У системі освіти Оболонського району для дітей
різного соціального походження збережена доступність та безоплатність
позашкільної освіти. Педагогічні колективи позашкільних закладів та
тренерсько-викладацький склад дитячо-юнацьких шкіл приділяє належну
увагу реалізації державних освітніх програм щодо розвитку позашкільної
освіти. Потреба в освітніх послугах позашкільних навчальних закладів у
всебічному вихованні та навчанні дітей стає вагомішою і стимулює
організацію діяльності на якісно новому рівні.
Вихованці дитячих творчих колективів позашкільних і закладів
загальної освіти - постійні учасники, переможці та призери фестивалів і
конкурсів міського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів,
що сприяє творчому та інтелектуальному розвитку особистості дитини. Так
кількість заходів, проведених позашкільними навчальними закладами
(експедиції, збори, змагання, зльоти, походи, конференції, конкурси, турніри,
концерти та інших, передбачених статутом закладу) – 166, залучено дітей у цих
заходах 10250, з них у заходах, проведених за кошти бюджету – 2679 дітей.
Патріотичне виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших
пріоритетів гуманітарної політики в Україні, важливою складовою
національної безпеки України. Впровадження системи національнопатріотичного виховання в Оболонському районі реалізовується єдиним
комплексом цілеспрямованої дії закладів дошкільної освіти, закладів
загальної середньої освіти, позашкільних установ, громадських організацій,
родин, органів державної влади, інших соціальних інститутів, діяльність яких
направлена на формування у молодого покоління високої патріотичної
свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини. Навчальні заклади є
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організаторами масових національно-патріотичних заходів, військовопатріотичних ігор, естафет, змагань, конкурсів, фестивалів тощо. Цей
напрям виховної роботи визначений пріоритетним в державі так і в
Оболонському районі. Всі ці виховні заходи були оцінені як
високоефективні, адже були досягнуті виховні завдання визначені
Концепцією національно-патріотичного виховання.
З метою створення умов для здобуття позашкільної освіти дітьми та
учнівською молоддю на базі закладів загальної середньої освіти
Оболонського району функціонує 334 гуртки та секції з різних видів, в яких
зайнято 76% учнів.
Інклюзивна освіта
В Оболонському районі у 2018 навчальному році функціонують такі
заклади освіти з інклюзивним навчанням та вихованням дітей з особливими
освітніми потребами: заклади загальної середньої освіти №№ 168, 231, 233,
226, 29; заклади дошкільної освіти №№ 291, 602, 662, 280. У наступному
навчальному році планується суттєве розширення мережі закладів освіти з
інклюзивним навчанням та вихованням у зв’язку з реалізацією права дітей з
особливими освітніми потребам на освіту за місцем проживання.
Діти, які за станом здоров’я не могли відвідувати заняття, навчалися за
індивідуальною формою навчання. На індивідуальному навчанні перебувало
289 дітей у закладах освіти району. У школах-інтернатах №№ 4, 21, 22, 25
Оболонського району створено всі необхідні умови для навчання, виховання
та розвитку для дітей з особливими освітніми потребами.
Реалізація державних та міських програм в закладах освіти району
У першому півріччі 2018 навчального року з метою підвищення рівня
професійної майстерності було організовано та проведено 106 тренінгів,
круглих столів, семінарів-практикумів, нарад та майстер-класів для
педагогічних працівників району.

Підвищення рівня професійної
майстерності
Тренінги

106
Круглі столи

Майстеркласи
Семінарипрактикуми
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За результатами атестації педагогічних працівників у квітні 2018 року
було проатестовано 512 педагогічних працівників, з них присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 81, педагогічні
звання: «учитель-методист» - 31, «старший учитель» - 41, «виховательметодист» - 31, «старший вихователь» - 8, «керівник гуртка-методист» - 4,
«педагог організатор-методист» - 1.
У 2018 навчальному році вперше була проведена атестація шкільних
бібліотекарів в управлінні освіти. Всього проатестовано 16 шкільних бібліотекарів.

Атестація педагогічних працівників
Спеціаліст вищої
категорії - 81

512

Учитель - методист 31
Вихователь –
методист - 31
Керівник гуртка –
методист - 4

Педагогорганізатор –
методист - 1
Старший
учитель - 41
Старший
вихователь
-8

Для впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти
180 вчителів початкових класів, які навчатимуть учнів 1-х класів у 2018-2019
н.р. в рамках підвищення кваліфікації проходять очні курси (тренінги) та по
закінченню отримають сертифікати.
Для опанування методики компетентнісного навчання 575 вчителів
початкових класів та вчителів предметників, які будуть викладати в перших
класах за наказом МОН проходять дистанційне навчання на онлайн-курсі
EdEra в рамках «Нової української школи».
112 вчителів англійської мови, які навчатимуть учнів 1-х класів у 20182019 н.р. з 04.06.2018 р. проходять підвищення кваліфікації на очних курсах
відповідно до проекту «Нова українська школа».
51 заступник директора з НВР початкових класів з 13.06.2018 пройдуть
підвищення кваліфікації на очних курсах в рамках «Нової української
школи».
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Підвищення кваліфікації в рамках
“Нової української школи”
180 вчителів початкових класів

112 вчителів англійської мови

51 заступник директора з НВР

Закладами освіти обрано 2 освітні програми для 1-х класів:
- Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти –
автор Н. Савченко;
- Типова освітня програма початкової освіти – автор Р.Шиян.
Замовлено підручники за даними освітніми програмами на весь
контингент учнів 1-х класів.
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Одним із ключових завдань підготовки до нового навчального року є
вибір підручників, який здійснювали учителі в межах конкурсного відбору
проектів підручників для 1, 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти,
що проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
21.02.2018 № 176. В даний час школами району проводиться замовлення
підручників для 5 та 10 класів, а 15-20 червня - для 1 класів.
Учні 2-3, 6, 8-9, 11 класів забезпечені підручниками на 100%, учні 4, 7
класів – на 80% (друга іноземна мова, інформатика, трудове навчання, основи
здоров’я, образотворче і музичне мистецтво забезпечені на 50%).
З метою пошуку, підтримки, розвитку потенціалу обдарованої молоді
відбулися Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів. У всіх
етапах брали участь більше, ніж 10000 учнів. Переможцями та призерами ІІІ
(міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
стало 268 учнів та 7 учнів стали переможцями IV Всеукраїнського етапу, а
саме:
 з екології – 1 учень, НВК № 157;
 з німецької мови – 3 учні; СШ № 14,СШ № 239;
 із французької мови – 1 учень, НВК № 20;
 з інформатики – 1 учень; СШ № 194 «Перспектива»;
 з трудового навчання – 1 учень, школа № 225.

Результати Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів
У всіх етапах брали участь більше
ніж 10000 учнів

ІІІ етап
(міський)
ІV етап
(фінальний)

• 268 переможців

• 7 переможців, а саме: з
екології, німецької та
французької мови, інформатики
та трудового навчання

У 2018 навчальному році відбувся Всеукраїнський конкурс-захист
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. У I
(районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту взяли участь 255 учнів
із 13 навчальних закладів. Переможцями ІІ (міського) етапу конкурсу стали
51 учень.
Учениця 11 класу СШ № 239 з поглибленим вивченням німецької мови
Соловйова Вікторія стала переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України. Цього року Вікторія отримала стипендію німецької служби
академічних обмінів (DAAD). В рамках цієї програми вона зможе отримати
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повний курс навчання в німецькому ВНЗ, а також щомісячну стипендію
DAAD.
Результати Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
 Взяли участь 255 учнів із 13 навчальних
закладів району
ІІ (міський) етап

ІІІ (фінальний)
етап

• Переможців - 51

• ІІІ місце,
Соловйова
Вікторія, учениця СШ
№ 239

Вікторія отримала стипендію
німецької служби академічних
обмінів (DAAD). В рамках цієї
програми вона зможе отримати
повний
курс
навчання
в
німецькому
ВНЗ,
а
також
щомісячну стипендію DAAD.

В 2018 навчальному році проходив Всеукраїнський конкурс «Учитель
року - 2018» в чотирьох номінаціях («Українська мова та література»,
«Фізика», «Німецька мова» та «Фізична культура»).
Два вчителі: Ковальчук Н.П. (НВК № 143) – номінація «Українська
мова та література» та Ткачук О.І. (СШ № 239) – номінація «Німецька мова»
посіли ІІ місце на ІІ (міському) етапі конкурсу. А вчитель фізичної культури
СШ № 216 - Лазебний-Чоловський Д.М. в номінації «Фізична культура» став
переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018».

Учитель року - 2018
 Номінація «Фізична культура» – І місце

– Лазебний-Чоловський Д.М.,учитель
СШ № 216; (міський та Всеукраїнський
етапи)

 Номінація «Українська мова» – ІІ місце

– Ковальчук Н.П., учитель НВК № 143;
(міський етап)

 Номінація «Німецька мова» – ІІ місце –

Ткачук О.І., учитель СШ № 239;
(міський етап)
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У 2017-2018 н.р. відбувся Міський конкурс «Вернісаж» педагогічних
ідей з музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку «Музична
скарбниця». Переможцями та лауреатами стали: І місце – НВК «Перша
ластівка»; ІІ місце – ЗДО №№ 115, 635, 613; ІІІ місце –ЗДО№ 662, ШДС
«Ластівка»; Лауреат конкурсу – ЗДО № 607.
Розвиток туризму – це ще один з напрямів реалізації державних та
міських програм у позашкільній освіті.
В червні 2018 року в на березі р. Тетерів у с. Пиляви Київської області.
130 школярів Оболонського району взяли участь в наметовому туристськооздоровчому зборі-поході «Активна молодь - здорова нація», що четвертий
рік поспіль проводиться Центром туризму та краєзнавства учнівської молоді.
Всі вісім днів перебування у таборі були переповнені емоціями,
неповторними враженнями та новими знаннями. Кожна команда мала змогу
проявити себе не лише на заняттях, але й під час проведення вечірніх заходів,
де необхідно було продемонструвати свої творчі здібності та таланти. В
останні дні збору – походу було проведено змагання зі спортивного
орієнтування та спортивного туризму «Естафета», водного туризму та
скелелазіння, де кожен учасник мав змогу застосувати набуті знання на
практиці. Всі ці дні поряд з вчителями вихователями працювали учасники
бойових дій на Сході України – бійці 90-го окремого аеромобільного
батальйонну 81-ої десантно-штурмової бригади, кавалери бойових орденів,
здобутих у боях за Донецький аеропорт.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
В Оболонському районі міста Києва у 2018 році мережа об’єктів
фізичної культури і спорту складає 501 спортивну споруду, у тому числі: 4
стадіони, 9 футбольних полів, 64 спортивних зали, 130 спеціально
обладнаних приміщень для занять фізичною культурою і спортом, 31
стрілецький тир, 3 25-метрові криті басейни, а також 219 спортивних
майданчиків за місцем проживання населення та загальноосвітніх навчальних
закладів. У районі діють 10 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (з них 4
спортивні школи комунальної форми власності).
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Фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу в районі проводять 641
штатний працівник (тренери, викладачі, інструктори-методисти та інші
працівники сфери фізичної культури і спорту).
Загальна кількість осіб, що займається у фізкультурно-оздоровчих
закладах, складає 44 624 особи, у тому числі 15 292 дітей від 6 до 18 років, з
них 125 дітей з обмеженими фізичними можливостями.
Кількість осіб, що займаються всіма видами спорту складає 8078 особи,
у тому числі відвідують спортивні секції по видах спорту у дитячо-юнацьких
спортивних школах всіх рівнів 3697 дітей віком від 6 до 18 років. Всього у
районі існує і розвивається 54 види спорту.
У першому півріччі 2018 року проведено 19 спортивно-масових заходів
згідно з Календарним планом спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих
заходів в Оболонському районі міста Києва на 2018 рік, у тому числі
найбільш відомі і популярні серед мешканців Оболонського району, дітей та
молоді:
З лютого по травень 2018 року проведено Спартакіаду серед школярів
Оболонського району міста Києва 2018 року «Ігри юних олімпійців». В
цьому році участь у змаганнях Спартакіади взяли 1700 школярів, які
представляли команди 32 загальноосвітніх навчальних закладів
Оболонського району м. Києва.
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В березні 2018 року проходив ХХVІІІ міжнародний шаховий фестиваль
«Київська весна на Оболоні». 732 учасника Фестивалю (діти, підлітки,
молодь, дорослі) представляли шахові клуби міст та облатей України, міста
Києва та країн зарубіжжя. Змагання Фестивалю проходили у 8 категоіях
учаcників – діти 2004 – 2012 років народження.

21 – 22 квітня 2018 року проведено Відкритий Кубок з волейболу
Оболонського району м. Києва. Близько 200 учасників боролися за найвищі
призові місця.
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19 травня 2018 року проведено турнір з дзюдо «Юний Спартаківець»
Оболонського району м. Києва. Близько 300 юнаків та дівчат взяли участь у
турнірі. Змагання проходили у шости вікових групах учасників, це юнаки та
дівчата 2005 – 2010 років народження.
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25 – 27 травня 2018 року, вже п’ятий рік поспіль від заснування,
проходив V Відкритий чемпіонат з художньої гімнастики Оболонського
району м. Києва «Kiev Spring Cup – 2018», справжнє свято краси, грації і
спорту. Проведення турніру було ініційовано керівництвом ДЮСШ № 13
Оболонського району м. Києва.
Турнір проводився на високому організаційному і представницькому
рівні, мав велику кількість прихильників цього витончено-яскравого виду
спорту. 270 юних грацій, які у складі команд представляли спортивні школи і
клуби міст та областей України, міста Києва, і, зокрема, команди гостей із
зарубіжжя Польщі та Єгипту, змагалися на найвищі місця у турнірі.
Вихованки ДЮСШ № 13 неодноразово ставали переможцями та
призерками чемпіонату: 19 дівчат вибороли перші місця, 12 вихованок школи
посіли другі місця у змаганнях чемпіонату, 9 вихованок стали бронзовими
призерками змагань.
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26 – 27 травня 2018 року на базі загальноосвітнього навчального
закладу № 104 імені О. Ольжича проведено Відкритий чемпіонат
Оболонського району м. Києва з бейсболу. Близько 200 юнаків взяли участь в
іграх чемпіонату.
Загальна кількість учасників у заходах склала 7552 особи (діти, юнаки,
дорослі).
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація в межах
компетенції сприяє розвитку соціального забезпечення, правильному і
своєчасному призначенню і виплаті державних допомог, субсидій,
компенсацій, забезпечує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів
війни, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сприяє
наданню протезно-ортопедичної допомоги населенню та забезпеченню
інвалідів засобами пересування і реабілітації, встановлює піклування над
особами, які визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними, сприяє
влаштуванню осіб в будинки-інтернати та інше.
На обліку в управлінні праці та соціального захисту Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації перебуває 23,315 тис.
громадян, які перемістилися з тимчасово окупованої території України та
районів проведення АТО.
У першому півріччі 2018 року здійснено нарахування та виплата
щомісячної адресної допомоги 10,025 тис. сім’ям для покриття витрат на
оплату житлово – комунальних послуг.
На обліку в управлінні перебуває 13,964 тис. одержувачів державних
допомог та компенсацій.
Призначення та нарахування державних соціальних допомог та
компенсацій здійснюється вчасно.
Одним із особливо важливих напрямків соціального захисту є
програма, яку було створено для надання допомоги малозабезпеченим
родинам в оплаті житлово-комунальних послуг.
Відповідно до нової постанови Кабінету Міністрів України
від 27.04.2018 року призначено житлових субсидій на неопалювальний сезон
9,133 тис. домогосподарствам, з них за рішенням комісії з питань
призначення пільг, субсидій та державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сімя’м
1,2 тис. домогосподарствам.
В першому півріччі 2018 року оформлено щомісячну адресну
матеріальну допомогу для покриття витрат на оплату житлово – комунальних
послуг:
- киянам – учасникам антитерористичної операції - 63 особам;
- 12 - членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення
антитерористичної операції;
- 10 членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які
загинули (померли) чи пропали безвісти на території Республіки Афганістан.
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Оздоровлено 91 дитину віком до 14 років киян - учасників
антитерористичної операції та 7 дітей віком до 18 років загиблих (померлих)
киян - учасників антитерористичної операції.
Направлено на санаторно – курортне лікування : 38 учасників бойових
дій, які приймали безпосередню участь в антитерористичній операції; 2
постраждалих учасника Революції Гідності.
Учасників антитерористичної операції направлено на заходи соціальної
та професійної адаптації по напрямках:
- комп’ютерні курси – 11 осіб;
- іноземна мова – 38 осіб;
- курси водіїв категорії «В» - 25 осіб.
Відповідно до програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 – 2018
роки» видано 147,7 тис. засобів особистої гігієни, та 372 направлення на
забезпечення ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками.
Направлено на реабілітацію інвалідів, дітей-інвалідів і дітей віком до
двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності – 14
осіб.
Видано 17 направлень на Центральну транспортну МСЕК для
визначення медичних показань для отримання автомобілів чи колясок з
електроприводом.
За висновками медичних установ видано 276 технічних засобів
реабілітації особам з інвалідністю ( палиць, милиць, крісел колісних тощо).
Нараховано компенсацію на бензин 84 інвалідам.
Видано листів талонів на пільговий та безкоштовний проїзд по території
України 57 особам.
Забезпечено санаторно-курортними путівками 339 осіб пільгових
категорій громадян (ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю та громадян
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи), з них: за рахунок
місцевого бюджету по програмі «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 – 2018
роки» - 284 особи, шляхом укладення трьохсторонньої угоди між санаторнокурортним закладом, пільговиком та управлінням соціального захисту
населення – 55 осіб.
Управління праці та соціального захисту населення, територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оболонського району є
виконавцями міських цільових програм:
«Турбота. Назустріч киянам на 2016-2018 роки» кошторисом та планом
асигнувань на виконання програми затверджено 3714,7 тис грн.;
«Соціальне партнерство» на виконання заходу програми «Проведення
загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат»
затверджено 60,0 тис. грн.
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Виконання міських цільових програм в Оболонському районі
Назва програми Назва заходу програми

«Турбота.
Назустріч
киянам»

«Соціальне
партнерство»

Надання одноразової
матеріальної допомоги
малозабезпеченим верствам
населення та киянам, які
опинилися в складних
життєвих обставинах
Забезпечення безоплатним
харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян
та інших верств населення
Організація громадських
робіт. Оплата за виконані
роботи залучених безробітних та інших категорій робіт
для участі в оплачуваних
громадських роботах
Надання соціальних послуг
установами, закладами
соціального захисту,
створеними за рішеннями
місцевих органів влади
Надання комплексної
соціально-психологічної
допомоги киянам-учасникам
АТО, членам їх сімей та
членам сімей загиблих
(померлих), які брали участь
в АТО
Разом за програмою:

План
на 2018 рік
(тис.грн.)

1521,8

Факт
Кількість
за перше користувачів,
півріччя
одержувачів
2018 року
(тис.грн.)
914,7
969 осіб

400,0

80,9

1220 порцій
обідів,
1000 шт. пасок

47,7

12,2

95 осіб

1035,7

399,8

10 осіб
користувачів
8 штатних
одиниць

709,5

271,4

1109 осіб

3714,7

1679,0

Проведення загальноміських 60,0
заходів, державних свят та
визначних дат
Разом за програмою:
60,0

34,3

3 заходи

34,3

За перше півріччя 2018 року у відділеннях соціальної допомоги вдома
територіального центру соціальними робітниками надано 1,386 тис.
одиноким непрацездатним громадянам 313,253 тис. послуг, а саме:
- допомогу у веденні домашнього господарства – закупівля та доставка
продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомога у приготуванні їжі,
допомога у прибиранні житла, миття вікон, забезпечення супроводження;
- допомогу в оформленні документів, внесення платежів;
- допомогу у самообслуговуванні – допомогу у вмиванні, вдяганні,
роздяганні, зміні постільної білизни тощо;
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- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами –
виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих
у закладах охорони здоров’я.
Також у відділенні денного перебування на обслуговуванні перебуває
767 осіб.
За перше півріччя 2018 року в майстерні по дрібному ремонту одягу
швачкою надано 2,1 тис. послуг, в перукарні перукарями надано 1,903 тис.
послуги.
На базі терцентру працює «Університет III віку», в якому
функціонують такі факультети та гуртки: «Хорового співу», «Іноземної
мови», «Здорового способу життя», гурток з деку пажу, танцювальний
гурток, музичний гурток, літературний гурток.

Закінчення факультету іноземної мови «Університету III віку»
У відділенні соціально-побутової реабілітації дітей з дитячим
церебральним паралічем (денне перебування) безкоштовно отримали послуги
18 дітей з інвалідністю з церебральним паралічем, а саме:
- проведено медичний супровід (ранкова гімнастика, масаж, заняття
ЛФК);
- проведено педагогічно-виховну роботу (ліплення, математика,
розвиток мовлення, малювання);
- надано психологічні та логопедичні послуги.
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День Вишиванки

День захисту дітей
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СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
Службою у справах дітей здійснюються заходи соціально-правового
захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
На обліку в Службі у справах дітей перебуває 67 дітей, батьки яких не
виконують свої батьківські обов’язки. Працівниками служби проводиться з
ними профілактично-виховна робота щодо забезпечення дітей належними
умовами проживання, виховання та розвитку, після чого деякі батьки стають
на шлях виправлення. У сім’ях налагоджуються родинні стосунки.
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Але, нажаль, більшість батьків з вищезазначеної категорії сімей
продовжують злісно ухилятись від виконання своїх батьківських обов’язків
по відношенню до дітей. До них вживаються більш суворі заходи. Так,
протягом першого півріччя 2018 року до сектору ювенальної привенції
відділу привенції Оболонського районного управління поліції Національної
поліції України в місті Києві, було направлено 12 клопотань про притягнення
батьків до адміністративної відповідальності за ст.184 КпАП (Кодексу про
Адміністративні Правопорушення). З них: 5 задоволено, з іншими
проводиться профілактично-виховна робота. Крім того, Службою у справах
дітей підготовлено 6 позовних заяв до суду про позбавлення батьківських
прав. 2 позови задоволено, 4 справи перебуває на розгляді.
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З метою здійснення тимчасового догляду, виховання та реабілітації
дітей, які через складні життєві обставини, тимчасово не можуть проживати з
батьками чи іншими законними представниками, в районі вже другий рік
поспіль працює патронатна сім’я, до якої у травні 2018 року влаштовано 1
дитину з обмеженими можливостями. 2 дітей, які проживали в даній родині,
передано під опіку.
З метою попередження правопорушень та вчинення злочинів дітьми,
вже стало традицією, суддями Оболонського районного суду м. Києва,
проводити лекції для учнів загальноосвітніх навчальних закладів району на
тему: “Кримінальна відповідальність неповнолітніх”. Лекції проводяться у
залі судових засідань. Крім того, протягом ІІ семестру 2017-2018 навчального
року старшркласники 4-х шкіл району були присутніми на 2-х судових
засіданнях під час розгляду кримінальних справ відносно неповнолітніх, які
скоїли злочини.
Протягом першого півріччя 2018 року Службою у справах дітей
організовано та проведено 12 засідань Комісії з питань захисту прав дитини
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, під час яких
було розглянуто 529 питань щодо захисту прав та інтересів дітей.
На обліку в Службі у справах дітей перебуває 270 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Лише 16 дітей виховується в державних дитячих установах (це діти з
обмеженими можливостями), всі інші - перебувають під опікою чи
піклуванням, виховуються у прийомних сім'ях або дитячих будинках
сімейного типу, 4 дітей у першому півріччі 2018 року усиновлено
громадянями України.
Працівниками Служби перевіряються умови проживання, виховання та
розвитку дітей вищезазначеної категорії, виконання опікунами, іншими
законними представниками покладених на них обов’язків, згідно з чинним
законодавством України, а також, здійснюються заходи щодо збереження
житла та майна, право власності аба право користування яким мають діти.
Діти у яких відсутнє житло, перебувають на квартирному обліку, з
метою позачергового отримання житла. На даний час 11 осіб з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на
квартобліку.
В районі створено 6 прийомних сімей, в яких виховується 8 дітей, а
також, понад 10 років успішно працює дитячий будинок сімейного типу, в
якому, виховується 8 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування. Мати-вихователька прикладає максимум зусиль щодо підготовки
її вихованців до самостійного життя.
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Всі діти добре навчаються, вміють готувати їжу, прати білизну,
прибирати, раціонально витрачати кошти та активно відпочивати. 3
вихованців вже здобувають професії у коледжах. 1 дитина успішно закінчила
Київський коледж архітектури та дизайну, за направленням якого, на даний
час, проходить підготовчі курси для продовження навчання в інституті
промислових технологій м. Нань Цинь Китайської Народної Республіки.
Кожного року, відповідно до міської програми “Діти.Сім’я.Столиця”, на
потреби дитячого будинку сімейного типу виділяються кошти. На 2018 рік
виділені кошти в сумі 31400 грн. З них: на суму 14 500 грн. закуплено
постільну білизну та посуд для дітей. Залишок коштів заплановадо
використати на косметичний ремонт приміщення кухні.
Крім того, на обліку Служби у справах дітей перебуває 4 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з тимчасово
окупованих територій. Службою здійснюються заходи щодо забезпечення їх
навчанням, належними умовами проживання, медичними послугами та
своєчасним отриманням державної соціальної допомоги.
1 дитині, яка посиротіла та отримала каліцтво, внаслідок вибуху
снаряду у м. Маріуполі Донецької обл., згідно з розпорядження Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації від 31.05.2018 № 250 надано
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів, з метою отримання дитиною пільг, передбачених чинним
законодавством України.
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ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Оболонський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді – спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з
сім‘ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих
обставинах та потребують сторонньої допомоги.
Основним напрямом роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді у першому півріччі 2018 року було надання соціальних послуг
сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах (СЖО).
Протягом звітного періоду фахівцями центру було:
 охоплено роботою 2904 особи, яким надано 13644 соціальні послуги;

 сформовано банк сімей СЖО, який станом на 01.07.2018 налічує 294
сім’ї;
 проводився соціальний супровід 53 сімей;
 проводилося соціальне супроводження 6 прийомних сімей, 1 дитячого
будинку сімейного типу та 1 патронатної сім’ї.
 проведено 953 соціальних відвідувань сімей СЖО, сімей учасників
АТО, одиноких матерів, сімей, яким призначена державна допомога
при народженні дитини.
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Новим у роботі фахівців центру стало проведення оцінки потреб дітей,
які переселилися з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської
областей України з метою в подальшому встановлення їм статусу «дитини
постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів». Ця робота
проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5
квітня 2017 року № 268. Так на даний час фахівцями центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді складено 205 оцінок потреб дітей, одній
дівчині 2012 р.н. жительці м.Маріуполь, надано статус постраждалої дитини
внаслідок воєнних дій. Під час встановлення статусу бабуся та дівчинка
перебували під соціальним супроводом Центру. Фахівець із соціальної
роботи підтримувала і допомагала їм пройти всі етапи цієї процедури. Це 10
дитина в Україні, яка отримала вищезазначений статус. Робота з цього
напрямку продовжується.
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У 2018 році продовжилася робота з реалізації заходів соціальної
програми «Здійснення комплексних заходів з надання соціальнопсихологічної допомоги учасникам АТО та членам їх родин» (за міською
цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам»). До роботи залучено 6
спеціалістів, які продовжують відвідувати сім’ї учасників АТО
(демобілізованих, поранених, загиблих), складають оцінку потреб їх сімей,
надають інформаційні, психологічні, соціально – педагогічні послуги,
залучають дітей та сім’ї бійців до соціокультурних заходів.
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ
ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ
З січня 2013 року в Оболонському районі міста Києва працює Центр
соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними
обмеженнями (далі – Центр).
Метою діяльності Центру є відновлення та підтримка фізичного та
психічного стану дітей та молоді з функціональними обмеженнями, їх
адаптація та інтеграція в суспільство.
Центр надає соціально-педагогічні, психологічні та консультативні
послуги дітям та молоді з інвалідністю та членам їх сімей, сприяє розвитку
творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями, організовує їх
дозвілля.
Діяльність Центру спрямована на реабілітацію дітей та молоді з
органічним ураженням опорно-рухового апарату та центральної і
периферичної нервової системи, інтелектуальною недостатністю, затримкою
психо-мовного розвитку, синдромом Дауна, аутизмом.
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За перше півріччя 2018 року фахівцями Центру було надано 297
клієнтам 2803 індивідуальні послуги, для 426 клієнтів проведено 841
груповий захід та консультації, та надано 3409 групових послуг. Всього
роботою охоплено 723 особи, надано 6212 соціальних послуг, з них: 1096
соціально-психологічних; 2973 соціально-педагодічних; 980 соціальномедичних; 1163 інформаційних.
Фахівцями Центру було організовано та проведено 40 соціокультурних
заходів для 731 особи (дітям та молоді з функціональними обмеженнями та
їх батькам):
-тематично-пізнавальних – 24;
-ознайомчо-розважальних – 16.
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Успіхами роботи Центру є стабільна робота групи дошкільної
підготовки для дітей з інвалідністю «Зернятко», заняття в корекційній групі
«Капітошки» для дітей з порушеннями аутичного спектру, міні-клубів для
молоді на візках, робота терапевтичної групи для дітей разом з батьками
«Сонечко», робота підліткової групи (13-17 років), що проводить заняття по
корекційно-розвивальній програмі з морального розвитку підлітків, група
«Природа жінки», що функціонує для матерів, які виховують дітей з
інвалідністю. Стабільно функціонують вже існуючі 5 груп для дітей та
підлітків різного віку та з різними нозологіями захворювань. Їде стабільна
робота клубу молодіжного спілкування. Де молодь спілкується та обговорює
нагальні проблеми. Проводились заняття з реабілітації дітей засобами музики
та творчі заняття для дітей і молоді.

Крім основної діяльності Центр займався організацією та проведенням
соціокультурних
заходів,
пізнавально-навчальних
екскурсій,
профорієнтаційних заходів (виставки, майстер-класи, відвідування театрів,
музеїв виставок тощо).
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Згідно з угодою з Інститутом спеціальної педагогіки Національної
академії педагогічних наук України спеціалістами Центру було розроблено
Основну програму ЦСПРДМФО для спеціалістів Центру. Програма отримала
рецензію вченої ради Інституту спеціальної педагогіки Національної академії
педагогічних наук України.
Спеціалісти Центру постійно шукають нові форми та методи роботи
для покращення фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей та
молоді з особливими потребами.
СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН,
ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ
Станом на 01.07.2018 на квартирному обліку в Оболонській районній в
місті Києві державній адміністрації перебуває 5604 сім’ї (станом на
01.07.2017 було – 5555 сімей), серед яких:
- в загальній черзі – 2697 сімей з 1975 року перебування;
- в першочерговому списку – 2386 сімей з 1982 року перебування;
- в позачерговому списку – 521 сім’я з 1983 року перебування.
Порівняльна таблиця за роками стосовно кількості сімей черговиків на
отримання житла в Оболонському районі міста Києва
Станом на:

Всього

Загальний
список

Першочерговий
список

Позачерговий
список

01.07.2016
01.07.2017
01.07.2018

5383
5555
5604

2628
2655
2697

2277
2357
2386

517
543
521

До сьогодні виключені із списків як такі, що не пройшли
перереєстрацію 8502 квартирні справи черговиків (станом на 01.07.2017 було
– 8580 сімей).
Серед сімей, які перебувають на квартирному обліку, в гуртожитках
мешкають 923 сім’ї та одиноких громадян, в службових квартирах – 66, а в
комунальних квартирах – 601.
Станом на 01.07.2018 на соціальному квартирному обліку перебувають
23 сім’ї та одиноких громадян (з числа перебуваючих на квартирному обліку).
У першому півріччі 2018 року за рахунок житлової площі, виділеної
Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) поліпшені
житлові умови 4 черговикам квартирного обліку (у першому півріччі 2017
року – 2), а саме:
- постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 – 2
(із зняттям з квартирного обліку);
- постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 – 1
(із зняттям з квартирного обліку);
- багатодітні сім’ї – 1 (із зняттям з квартирного обліку);
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У зв’язку з придбанням житла за отриману грошову компенсацію на
придбання житла з квартирного обліку зняті 4 сім’ї, а саме:
- сім’ї загиблих учасників АТО – 2;
- особи з інвалідністю внаслідок війни, залучені до АТО (групи І, ІІ) – 2.
Видані ордери серії Б мешканцям колишніх гуртожитків на займані
ними житлові приміщення – 4 сім’ям (без зняття з квартирного обліку) (у
першому півріччі 2017 року – 5).
У першому півріччі 2018 року з квартирного обліку у зв’язку з
отриманням житла за державною програмою «Доступне житло» (за перше
півріччя 2017 року – 3) та програмою молодіжного кредитування будівництва
житла (у першому півріччі 2017 року – 1) жодна сім’я черговиків з
квартирного обліку не знімалась.
Затверджені спільні рішення адміністрацій та профспілкових
організацій підприємств, установ та організацій про надання жилих
приміщень 2 сім’ям працівників (із зняттям з квартирного обліку), які
перебувають на квартирному обліку в Оболонській районній в місті Києві
державній адміністрації, та 1 сім’ї про надання службового жилого
приміщення (у першому півріччі 2017 року – 6).
За клопотаннями від організацій, установ та підприємств виключено з
числа службових 5 квартир (за перше півріччя 2017 року – 7), в яких
мешкали 5 сімей, перебуваючих на квартирному обліку за місцем
проживання (з них: 2 сім’ї зняті з квартирного обліку). До числа службових
включено 1 квартиру.
Усього в першому півріччі 2018 року вирішувалось 20 питань щодо
надання (закріплення) житлової площі (за перше півріччі 2017 року – 20).
Також Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації у
першому півріччі 2018 року було виділено Київською міською державною
адміністрацією 10 квартир у новобудовах для забезпечення ними учасників
бойових дій (для інтернаціоналістів - 5, яких на квартирному обліку 84;
учасникам АТО - 4, яких на квартобліку обліку 241, багатодітним сім’ям, які
мають 5 і більше дітей, - 1), які будуть надаватися після присвоєння
поштових адрес будинкам.
ВЗАЄМОДІЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОБОЛОНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ІЗ
ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ
АДМІНІСТРАТИВНИМ ТА КРИМІНАЛЬНИМ
ПРАВОПОРУШЕННЯМ
У своїй роботі з питань протидії злочинності на території Оболонського
району Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація тісно
співпрацює з Київською місцевою прокуратурою № 5, Оболонським
управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві,
Оболонським районним відділом державної виконавчої служби міста Києва
Головного територіального управління юстиції у місті Києві, Оболонським
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районним сектором Київського міського відділу з питань пробації
Центрального міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, Громадським
формуванням з охорони громадського порядку і державного кордону
Оболонського району.
З метою забезпечення підвищення рівня правопорядку та безпеки
населення міста Києва Оболонською районною в місті Києві державною
адміністрацією у взаємодії з районними територіальними підрозділами
правоохоронних органів забезпечується виконання заходів міської цільової
комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві
на 2016-2018 роки «Безпечна столиця». Реалізація програмних заходів має
сприяти подальшому стабільному соціально-економічному розвитку району
та міста в цілому.
Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією
проводяться спільні з правоохоронними органами наради, зустрічі з
мешканцями району. Працівники поліції постійно залучаються до охорони
громадського порядку під час проведення масових районних заходів.
Крім того, представники правоохоронних органів запрошуються для
участі на засіданнях колегії та апаратних нарадах Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації з метою оперативного вирішення питань,
пов’язаних із забезпеченням законності та правопорядку на території
Оболонського району м. Києва.
Відділом контролю за благоустроєм та збереження природного
середовища Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
разом з працівниками Оболонського управління поліції Головного управління
Національної поліції у місті Києві за перше півріччя 2018 року проведено 53
спільних рейди по ліквідації стихійної торгівлі, за результатами яких було
складено 48 адміністративних протоколів. За інші правопорушення у сфері
благоустрою складено 104 адміністративних протоколи та 2210 приписів про
усунення порушень.
Протягом першого півріччя 2018 року Службою у справах дітей
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, спільно з
правоохоронними органами, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, проведено 12 рейдів «Діти вулиці», під час яких було відвідано сім’ї,
у яких діти опинились у складних життєвих обставинах, та вилучено 2 дітей,
у зв’язку із загрозою їх життю і здоров’ю, а також, 2 дітей, які під час
навчального процесу перебували у торгово-розважальному закладі.
Крім того, працівниками Служби у справах дітей Оболонської районної
в місті Києві державної адміністрації, спільно з правоохоронними органами
та Оболонським районним відділом державної виконавчої служби міста
Києва, було виконано рішення суду щодо відібрання дитини-сироти від
громадянина, який називав себе біологічним батьком дитини, і утримував її
без будь-яких законних підстав. Одинока мати дитини померла.
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З метою захисту житлових та майнових прав дитини, позбавленої
батьківського піклування, працівниками Служби у справах дітей Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації, спільно з правоохоронними
органами, було примусово виселено з квартири сторонню особу, яка без
договору оренди проживала в даній квартирі і не сплачувала навіть за
комунальні послуги.
Протягом 2017-2018 навчального року робота навчальних закладів була
спрямована на попередження правопорушень серед неповнолітніх,
запроваджено нові форми і методи профілактики правопорушень та співпраці
з правоохоронними органами.
Протягом 2017-2018 навчального року проводилася профілактичнороз’яснювальна робота серед батьків з питань протидії наркоманії, інших
негативних явищ у дитячому середовищі, пропаганди здорового способу
життя та необхідності виховання в сім’ї мотивації до здорового способу
життя.
В закладах загальної середньої освіти постійно проводяться засідання
Ради профілактики шкідливих звичок та правопорушень, відбулись зустрічі
учнів школи з представникам правоохоронних органів, відділу по боротьбі з
незаконним обігом наркотиків, лікарями-наркологами, під час яких
проводились бесіди з питань, пов’язаних з профілактикою та недопущенням
вживання
наркотичних
засобів,
психотропних
речовин
та
їх
розповсюдження.
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Зустріч з працівниками поліції
З метою профілактики правопорушень та шкідливих звичок, за участі
Служби у справах дітей Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації, в закладах загальної середньої освіти було проведено 7
засідань Ради з профілактики правопорушень, на яких було заслухано учнів,
які схильні до правопорушень та негативних звичок. Учнів та їх батьків
попереджено про відповідальність за вчинення правопорушень згідно з
чинним законодавством України та недопущення шкідливих звичок серед
неповнолітніх.
Крім того, протягом навчального року, було проведено індивідуальну
профілактичну роботу з 85-ма учнями, які порушували навчально-виховний
процес, пропускали заняття в школах без поважних причин, скоювали на
території школи хуліганські вчинки.
В закладах загальної середньої освіти протягом 2017-2018 навчального
року працівниками Оболонського районного управління юстиції, відділом
ювенальної превенції відділу превенції Оболонського управління поліції
Національної поліції України в місті Києві, Київською місцевою
прокуратурою №5 та суддями Оболонського районного суду м. Києва
проведені лекції для учнів на теми: «Кримінальна відповідальність
неповнолітніх» та «Адміністративні правопорушення, адміністративна
відповідальність неповнолітніх», «Діти мають не тільки права а й обов’язки».
Всього лекціями у ІІ семестрі 2017-2018 н.р. було охоплено 182 учня.
З 2010 року заклади загальної середньої освіти приймають участь в
районному та міському етапі конкурсу юних інспекторів «ЮІР- за безпеку
дорожнього руху», які проходять на базі школи № 219 та КВК ЮІР.
Під гаслом «Про безпеку свою дбай, життя своє оберігай» пройшли дні
безпеки життєдіяльності в пришкільному таборі «Дивокрай» на базі НВК
«Оболонь». До пришкільного табору завітала шкільний офіцер поліції
Берсименко Ю.В. з колегою. Вони провели цікаву бесіду з дітьми про
правила дорожнього руху. Усі діти дізналися про дорожні знаки, потримали
руль поліцейського автомобіля, поговорили в рацію, увімкнули поліцейську
сирену та сфотографувалися на пам’ять. Берсименко Ю.В. також
поспілкувалася з дітьми про права дітей в Україні.
Діти пришкільного табору взяли участь у тренінгу з правил поведінки
на воді, який проводили пляжний патруль та водна поліція, а також
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дізналися про правила поведінки на пляжі, у воді, біля водоймищ. Захід був
дуже цікавий та інформаційно насичений.

14 червня 2018 року вихованці табору «Сонечко» на базі НВК №240
«Соціум» та гімназії Оболонь зустрілися з представниками Громадської
організації «Пляжний патруль» на пляжі «Наталка».
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Дівчата-рятувальники (lifeguards) нагадали правила поведінки на пляжі,
на воді, ознайомили з спеціальними обмежувальними знаками на воді
буйками. Також дітям показали жовто-червоні прапори – позначки зони
лайфгард (рятувальників), познайомили з рятувальними приладами. Діти із
задоволення взяли участь у змаганнях і з гарним настроєм повернулися до
таборів.

1 червня 2018 року в міжнародний «День захисту дітей» за ініціативи
ГУ Національної поліції у м. Києві та сприяння Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації на Оболонській набережній відбулось свято
позитивного настрою для малечі «Я, ти – ми разом». Зі святом дітей прийшли
привітали т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції у
м. Києві Віктор Нечитайло та голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністарції Олександр Цибульщак. Під час заходу малеча мала
змогу переглянути виставку спецтехніки та спеціальних засобів Національної
поліції. Крім того, свої навики та уміння дітям продемонстрували службові
собаки. Всі охочі сфотографувалися зі чотирилапими друзями та із
захопленням спостерігали за злагодженою роботою собаки та кінолога.
Вражені демонстрацією роботи спецпризначенців діти уважно розглядали
спецтехніку, зброю, боєприпаси. Також малюки мали змогу познайомитись з
роботою кінної поліції та навіть спробували верхову їзду у супроводі
поліцейського. Крім того, цього дня провели флешмоб, вуличні вікторини,
квести та "веселі старти". По закінченню свята діти отримали призи та
подарунки.
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Свято позитивного настрою для малечі «Я, ти – ми разом»
16.06.2018 інспекторами патрульної поліції Берсименко Ю.В.,
Куцевич О.Ю. для учнів провели інтерактивну бесіду-гру з правил
дорожнього руху на тему «Знай і пам’ятай правила дорожнього руху».

Проведення бесіди-гри працівниками патрульної поліції з учнями 1-4 класів,
які відвідують дитячій табір відпочинку з денним перебуванням «Райдуга» на
базі СШ № 244
У першому півріччі 2018 року працівниками КП «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» у
невідкладних випадках, пов’язаних з ліквідацією аварій у житлових
будинках, що знаходяться на обслуговуванні КП, спільно з представниками
Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції
у м. Києві проводилися заходи, спрямовані на забезпечення доступу до житла
для проведення в ньому огляду з метою ліквідації аварійної ситуації та
забезпечення збереження житла.
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З метою збереження комунального майна, працівниками КП «Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»
та представниками житлово-експлуатаційних дільниць при виявленні
викрадання ліфтового обладнання невідкладно повідомляються представники
поліції та складаються відповідні заяви.
За перше півріччя 2018 року викрадено 200 гальмівних котушок. За
фактом викрадення відкриваються кримінальні провадження та проводяться
оперативно-розшукові заходи. За двома фактами викрадення вартість
ліфтових котушок відшкодована в повному обсязі, одній особі вироком
Оболонського районного суду м. Києва призначено покарання.
Співробітники Оболонського управління поліції Головного управління
Національної поліції в м. Києві забезпечували дотримання громадського
порядку на територіях проведення 20 районних сільськогосподарських
ярмарків.
В Оболонському районі відповідно до Комплексної міської цільової
програми «Електронна столиця» на 2015-2018 рр. встановлено 126 камер
відеоспостереження, з них 20 шт. номерних (для фіксування автомобільних
номерів), 4 шт. – роботизовані (поворотні з приближенням) та інші - обзорні
камери.
Крім того, на сьогодні проводяться роботи КП «Інформатика» по
влаштуванню робочих місць в школах та дитячих закладах району
(встановлюються монітори для отримання відеосигналу).
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ
ПРОГРАМ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ
Оцінюючи стан навколишнього природного середовища в
Оболонському районі на основі спостережень якості атмосферного повітря,
стану поверхневих водоймищ та земель, можна констатувати, що погіршення
екологічної ситуації не спостерігається. В Оболонському районі зберігається
позитивна тенденція стабілізації загальних викидів від стаціонарних джерел
забруднення та поліпшення якості атмосферного повітря.
Порівняно з 2017 роком відбулося зменшення викидів забруднюючих
речовин від стаціонарних джерел підприємств Оболонського району більше,
ніж на 2 тонни. Стан атмосферного повітря залежить, насамперед, від обсягів
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та
пересувними джерелами. На сьогодні основним джерелом забруднення
атмосферного повітря є автотранспорт, найбільш забрудненими є території
поблизу
магістралей
з
інтенсивним
рухом
автотранспорту
–
просп.Оболонський, вул. Скляренка та просп.С. Бандери.
Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря в
Оболонському районі проводиться на 2 постах, які знаходяться на просп.
Оболонському та вул. Скляренка. Зазначені пости спостережень перебувають
на балансі Центральної геофізичної обсерваторії. Контролюється 8
інгредієнтів забруднюючих речовин, а саме: пил, двоокис сірки, окис
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вуглецю, двоокис азоту, фенол, аміак, формальдегід, хлористий водень, а
також, важкі метали: залізо, кадмій, марганець, мідь, нікель, свинець, хром,
цинк.
На
виконання
вимог
природоохоронного
законодавства,
підприємствами Оболонського району на 2018 рік заплановано низку заходів
на загальну суму більше 3,3 млн.грн (це власні кошти підприємств) для
реконструкції діючого обладнання та впровадження маловідходних
технологій, спрямованих на зменшення антропогенного навантаження на
навколишнє середовище:
- з охорони атмосферного повітря на суму 2 млн. 646 тис. грн.;
- з охорони водних ресурсів на суму 753 тис. грн.
Стан водних ресурсів
У поточному році в Оболонському районі отримали паспорти 2 пляжі: «Вербний» (озеро Вербне, вул. Приозерна) та «Пуща-Водиця» (ставок
Горащиха на р. Котурка). Крім того, в районі є 4 зони відпочинку: «Верхня»,
«Наталка», «Редьчино», «Біла».
В 2018 році, як і в минулому році, на пляжі «Пуща-Водиця» підняли
«Блакитний прапор». Блакитний прапор – це міжнародна екологічна відзнака,
яку отримують найчистіші пляжі світу. Рішення про нагороду ухвалює
незалежне міжнародне журі. Воно оцінює пляжі за 33 критеріями, що
стосуються екологічної освіти та інформації, якості води, екологічного
менеджменту, безпеки і послуг тощо. Знову пуща-водицький пляж у списку
пляжів України, які мають цей статус, і єдиний серед них, що на водоймі
закритого типу.
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ЯРМАРКІВ У МЕЖАХ РАЙОНУ
Продовольчі ярмарки з продажу продуктів харчування проводяться за
дорученням Уряду України, відповідного до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 26.05.2015 року №507 «Про проведення
ярмарків у місті Києві» та згідно з графіком, затвердженим Київською
міською державною адміністрацією на прохання мешканців району в місцях
найбільшого проживання населення, для зручності людей похилого віку,
інвалідів, яким важко громадським транспортом доїхати до ринку чи
супермаркету, або йти пішки.
Згідно з зазначеного вище розпорядження, при складанні графіків
проведення ярмаркових заходів, враховується наявність під’їзних шляхів і
змога перекриття дорожнього руху.

АДМІНІСТРАЦІЯ ЯРМАРКУ
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До участі у ярмарках залучаються безпосередньо виробники
продовольчої продукції, фермерські та сільськогосподарські господарства і
переробні підприємства із Київської, Вінницької, Рівненської, Хмельницької,
Чернівецької, Черкаської, Чернігівської та інших областей України, що дає
змогу забезпечити широкий асортимент м’яса та м’ясопродуктів, молока та
молочних виробів, риби, овочів, фруктів, меду, бакалійних товарів за
соціально-доступними цінами.

Черкаська область

Київська область, Броварський район

Чернігівська область

Київська область, Бориспільський район
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Чернігівська область

м. Київ, ПП «Ольховий»

Київська область, Броварський район

Херсонська область

Кіровоградська область

Рівненська область
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Чернівецька область

Київська область, Бориспільський район

Київська область, Макарівський район Київська область, Бориспільський район

Рівненська область

Чернівецька область
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м. Київ

Київська область, Бориспільський район

Показники ярмаркових заходів
Станом на:
01.07.2016
01.07.2017
01.07.2018

Кількість
ярмарків
44
19
20

Кількість
учасників
2749
4031
3145

Реалізовано
продукції, тонн
2925
9351,1
7321,6

Зниження кількості учасників ярмаркових заходів та тоннаж реалізації
продукції в першому півріччі 2018 року порівняно з аналаголічним періодом
2017 року пояснюється, в першу чергу тим, що у зв’язку з проведенням
будівельних робіт на розі вул. Героїв Дніпра та просп. Оболонського
найбільш суттєві ярмарки за адресою: просп. Оболонський, 21-43 тимчасово
припинено.
Незважаючи на це, відкриття сучасних прогресивних закладів торгівлі,
адаптованих до світових стандартів, які застосовують високотехнологічні
форми обслуговування - торгові центри, супер-гіпермаркети - дало
можливість забезпечити населення району торговельними площами на 1000
осіб – більше, ніж у 2 рази, відповідно до діючих нормативів.

просп. Степана Бандери
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просп. Героїв Сталінграда

Підприємства торгівлі та споживчого ринку Оболонського району
міста Києва в достатній кількості забезпечують мешканців району
продовольчими та непродовольчими товарами.
ЗАХОДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З МЕТОЮ НАЛЕЖНОГО
ПРОВЕДЕННЯ ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ В МЕЖАХ
ПОВНОВАЖЕНЬ
З 6 квітня 2018 року в районі закінчився опалювальний період. Не
зважаючи на те, що під час підготовки до опалювального сезону виникало
багато проблемних питань, аварійних пошкоджень як на зовнішніх так і на
внутрішньо будинкових мережах, служби району виконували поставлені
завдання своєчасно та у тісній взаємодії. Завдяки співпраці та професійному
підходу до вирішення проблем, опалювальний період пройшов без
ускладнень та на належному рівні.
З метою своєчасної підготовки господарства до опалювального періоду
2018-2019 років, структурними підрозділами Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації розроблено плани заходів з підготовки об’єктів
до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018/2019 роки.
На сьогоднішній день Оболонською районною в місті Києві державною
адміністрацією затверджено відповідне розпорядження від 31.05.2018 № 241
та склад районного оперативного штабу для здійснення постійного контролю
за підготовкою підприємств, установ і організацій Оболонського району
м.Києва до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років.
Всього до експлуатації в зимовий період в Оболонському районі
готується 821 житловий будинок, 9 лікувальних закладів (з них 3 в
оперативному управлінні РДА), 109 закладів освіти (в оперативному
управлінні РДА).
На утриманні комунального підприємства «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»
знаходиться 617 багатоквартирних житлових будинків, з них 594
забезпеченні централізованим опаленням від джерел теплопостачання КП
«Київтеплоенерго».

106
Станом на 01.07.2018 виконання заходів з підготовки будинків та
об’єктів районну до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років
складало 40%, зокрема:
Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації проведено
електронні закупівлі та укладено договори на проведення капітальних
ремонтів на об’єктах: Центральна районна бібліотека ім. А.Гайдара для дітей
(просп. Героїв Сталінграда, 51-Б), публічна бібліотека ім. Панаса Мирного
(вул. Кондратюка,4-Б);
Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації проводиться відповідна робота по допороговій закупівлі та
тендерні процедури на виконання поточних ремонтів з метрологічної повірки
лічильників;
Управлінням охорони здоров’я Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації виконані заходи щодо енергозбереження об’єктів
теплопостачання ремонт вікон, дверей, утеплено горища, технічні поверхи
тощо. Укладено договори з КП «Київтеплоенерго» на постачання послуг
теплової енергії. Продовжується робота щодо повірки теплолічильників.
На підготовку житлових будинків до опалювального періоду
2018-2019 рр. комунальним підприємством «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»
передбачено, відповідно до міських програм, кошти в розмірі
68200,0 тис.грн., зокрема на проведення таких видів робіт: капітальний
ремонт зливостічних мереж, капітальний ремонт фасадів, капітальний ремонт
покрівель, заміна вікон, капітальний ремонт сходових клітин, капітальний
ремонт електромереж, електощитових, капітальний ремонт вентиляційних
систем, капітальний ремонт балконів, герметизація стиків панелей, тощо.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ
Амбулаторна медична допомога мешканцям Оболонського району м.
Києва надається 2 Центрами первинної медико-санітарної допомоги
(ЦПМСД) та 1 Консультативно-діагностичним центром. Центр первинної
медико-санітарної допомоги №1, найпотужніший в районі. До складу центру
входить 5 філій, в яких розташовано 21 амбулаторія загальної
практики/сімейної медицини (з них 3 окремо стоячих). Центр первинної
медико-санітарної допомоги №2 складається з 3 філій, в яких розташовано
10 амбулаторій загальної практики/сімейної медицини (з них 4 окремо
стоячих) та центру підпорядковуються всі відділення невідкладної медичної
допомоги для дорослого та дитячого населення. В лікувально профілактичних закладах (КНП «Центр ПМСД №1», КНП «Центр ПМСД
№2», КНП «КДЦ») працює 471 лікарів та 600 медичних сестер (фізичних
осіб).
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По галузі «Охорона здоров’я» виконуються наступні міські цільові
програми:
Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на
2017-2021 роки.
Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки.
Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2017-2019 роки.
З метою запобігання розповсюдження туберкульозу в Оболонському
районі забезпечується виконання Міської цільової програми протидії
захворюванню на туберкульоз, яка затверджена на 2017-2021 роки.
Туберкульоз належить до соціально небезпечних хвороб, оскільки
передається, зокрема, повітряно-крапельним шляхом. Тож своєчасне
діагностування не лише сприяє ефективному лікуванню хворого, а й
запобігає зараженню оточуючих. Протягом звітного періоду Оболонський
район приймав активну участь у міських заходах, які були направлені на
проведення профілактичних оглядів в зручних місцях для мешканців. Кожен
охочий мав змогу обстежитися на пересувному цифровому флюорографі,
отримати довідку за результатами обстеження та в разі потреби
кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. За перше півріччя 2018 року
цією нагодою скористалися 678 мешканців району. Також послугою
зручного обстеження за допомогою пересувного флюорографа скористалися
співробітники заводу «Оболонь», 989 осіб пройшли обстеження.
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З метою виконання Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛінфекції на 2017-2021 роки та приєднання до руху найвпливовіших міст
світу у їх спільній боротьбі з епідемією СНІДу Оболонська районна в місті
Києві державна адміністрація, виконуючи Паризьку декларацію, підписану
мером м. Києва Віталієм Кличком, продовжує активно приймати участь в
ініциативі FAST TRACK CITIES і активно збільшує охоплення населення
тестуванням на ВІЛ-інфекцію на первинній та вторинній ланці швидкими
тестами, щоб досягти основної мети – «90-90-90», що означає: 90 відсотків
мешканців мають знати про свій статус, 90 відсотків людей, які знають про
свій позитивний ВІЛ-статус, повинні отримувати відповідне лікування, 90
відсотків людей, які лікуються, повинні мати вірусне навантаження, яке не
визначається. Особистий внесок кожного у боротьбу з епідемією це - пройти
тестування на ВІЛ та знати свій ВІЛ статус.
На сьогодні в медичних установах Оболонського району кожен
мешканець може пройти тестування і дізнатись свій ВІЛ статус. За перше
півріччя 2018 року у наших центрах первинної допомоги та діагностичному
центрі протестовано 1979 осіб та виявлено 17 випадків захворювання на ВІЛ.
З метою покращення якості надання послуг населенню, Оболонський
район в цьому році продовжує впровадження в дію пілотного проекту
електронна медицина. Про співпрацю між адміністрацією, медичними
закладами первинної ланки та компанією Helsi підписано Меморандум.
На сьогодні всі реєстратури Оболонського району об’єднані в один
інформаційний простір. Нова система надає можливість пацієнту не
виходячи з дому дізнатись хто є його сімейним лікарем та години прийому.
Дає можливість записатись на прийом до лікаря в зручний для пацієнта час та
отримати медичну допомогу не стоячи в черзі. Зареєструватися, створити
особистий кабінет (електронну медичну карту) та отримувати інформацію
про консультації, різного роду медичні обстеження, лабораторні аналізи,
схеми лікування та медичні призначення в електронному вигляді.
Заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі,
терапевти, педіатри вчасно підписали контракт з Національною службою
здоров’я і тепер пацієнти мають змогу підписати декларацію з тими
лікарями, яких самі собі обрали. Наразі з 02 квітня 2018 року наших лікарів
вже обрали 68172 мешканця району та м. Києва і підписання декларацій
невпинно триває. Для зручності пацієнтів та лікарів амбулаторії сімейної
медицини оснащені сканерами, ксероксами та принтерами та під’єднані до
мережі інтернет.
З метою покращення доступності населення до проведення вакцинації
станом на 01.07.2018 в КНП «ЦПМСД №1» та КНП «ЦПМСД№2»
Оболонського району було додатково відкрито ще 9 кабінетів щеплень для
дорослих та дітей.
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В Оболонському районі наприкінці червня 2018 року стартував проект
«Лікар у Вашому домі».
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Програма проекту націлена на дві категорії споживачів. Перша категорія
людей – ті, в кого немає часу, щоб зайнятися своїм здоров’ям - такі пункти
чергуватимуть в місцях масового зібрання людей та друга категорія – це люди,
які сьогодні, на жаль, прикуті до ліжка і не можуть вийти з власної квартири
чи будинку, тому сформовані мультидисциплінарні бригади, які надають
комплекс медичних послуг на дому.
На сьогодні в районі мешканці можуть звернутись до палатки «Лікар у
Вашому домі» і абсолютно безкоштовно дізнатися рівень цукру та
холестерину в крові, індекс маси тіла, виміряти артеріальний тиск та отримати
консультацію лікаря. За бажанням можна зробити експрес-тест на СНІД.
Обстеження проходить у зручному форматі та триває близько 10 хв.
Щоденно з понеділка по п’ятницю у районі працюють дві мобільні
бригади та одна мультидисциплінарна мобільна бригада виїжджає до людей,
що прикуті до ліжка. Графік роботи та розташування палаток «Лікар у
Вашому домі» буде розміщено на сайті Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації. Графік оновлюватиметься щотижнево.
В 2018 році в місті Києві продовжила свою дію Урядова програма
«ДОСТУПНІ ЛІКИ», яка дає можливість забезпечити кожного громадянина
України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість його життя,
зможуть запобігти виникненню ускладнень та передчасної смертності.
Програма «Доступні ліки» надає можливість кожному українцю
отримати БЕЗКОШТОВНО або з незначною доплатою ліки за трьома
категоріями:
- серцево-судинні захворювання;
- бронхіальна астма;
- діабет 2 типу.
Отримати ліки за рецептом можна в аптеках, які приймають участь в
урядовій програмі «Доступні ліки». Мешканці Оболонського району за перше
півріччя 2018 року отримали в аптеках лікарських засобів на 4,6 млн. грн.
Програмою скористалися 48 тисяч пацієнтів. Перелік аптек, які по
Оболонському району приймають участь в програмі «ДОСТУПНІ ЛІКИ»,
можна переглянути на сайті Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ РОЗВИТКУ
ТУРИЗМУ, КУЛЬТУРИ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ
В Оболонському районі функціонує Комплексна міська цільова
Програма „Столична культура 2016- 2018”, затверджена рішенням Київської
міської ради від 14.04.2016 № 323/323.
Мережа закладів культури налічує 6 мистецьких навчальних закладів
району (4 музичні школи, дитяча художня школа № 3, дитяча школа
мистецтв № 5), 11 бібліотек, об’єднаних у ЦБС, КП „Дитячий кінотеатр
„Кадр”, якому надаються субсидії та поточні трансферти.
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Мережа закладів культури підпорядкованих
управлінню культури, туризму та охорони
культурної спадщини ОРДА
Управління культури, туризму
та охорони культурної спадщини

Централізована
бібліотечна система
(11 бібліотек)

Мистецькі школи (школи
естетичного виховання)
(6 шкіл)

5 дорослих

6 дитячих

Комунальне підприємство
“Дитячий кінотеатр “Кадр””
(надаються субсидії та поточні
трансферти)

На фінансування галузі «культура і мистецтво», відповідно до
кошторису по галузі «культура і мистецтво» на 2018 рік, передбачені кошти у
сумі - 65 303 600,0 грн., в т.ч. КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» - 1 163 400,0 грн.
Освоєно коштів за перше півріччя 2018 року - 25 000 000,0 грн, в.т.ч. КП
«Дитячий кінотеатр «Кадр» - 576 000, 0 грн.
Робота 11 бібліотек Централізованої бібліотечної системи Оболонського
району міста Києва у першому півріччі поточного року була спрямована на
подальшу автоматизацію та комп’ютеризацію бібліотечної діяльності:
продовжувала працювати створена комп’ютерна мережа та 25 Інтернет-місць.
Користувачам надавався широкий спектр основних послуг: інформування про
склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат, пошук джерел
інформації, видача документів з фонду бібліотеки для користування на
абонементі та у читальному залі, користування електронними ресурсами в
Інтернет-центрі, замовлення та доставка документів або їх копій через
міжбібліотечний абонемент (МБА) або внутрішньо-системний обмін (ВСО),
вільна зона Wi-Fi, організація заходів.
2632 Інтернет - користувачами було переглянуто 32 208 сайтів,
кількість відвідувань склала – 8 150. Як і раніше, на порталі ЦБС
Оболонського району користувачі мають можливість користуватися
електронним каталогом.
Книжковий фонд на 01.07.2018 складає – 412 289 примірників.
Упродовж останніх років книжковий фонд ЦБС зменшується, що свідчить про
недостатній рівень комплектування
бібліотек.
Бібліотечні
фонди
поповнювались за рахунок подарованих книг як від користувачів так і від
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видавництв. Всього у першому півріччі 2018 року було придбано книг на
суму - 21 492,40 грн.
У першому півріччі обслужені: читачів - 41 879 осіб, із них 19 765 –
діти, книговидач – 324 872 примірників, у бібліотеках для дітей – 188 067
примірників, відвідувань – 173 785, у бібліотеках для дітей – 85 968.
За звітний період портал http://ocls.kyivlibs.org.ua відвідало 2 377 нових
користувачів, 73 021 відвідувачів здійснили 215 849 переглядів з
85 057 хостів, в середньому 1,5 переглядів на 1-го користувача.
У бібліотеках району проводилися майстер-класи, відео презентації,
зустрічі з письменниками, бенефіс книги, літературні зустрічі, читацькі
марафони, краєзнавчі години, бібліотечне асорті та інші.
Відкриття Світлиці Української Гідності
21.02.2018 р.

21 лютого 2018 року в Центральній районній бібліотеці ім. А. Гайдара
для дітей (просп. Г.Сталінграду, 51-Б) з нагоди відзначення Дня Героїв
Небесної Сотні було урочисто відкрито Світлицю Української Гідності. У
заході взяли участь рідні загиблих Героїв Небесної Сотні, учасники АТО,
керівництво району та Департаменту культури КМДА. Наразі підготовлено
документи для подання до Київської міської ради з метою прийняття рішення
щодо перейменування Центральної районної бібліотеки імені Аркадія Гайдара
для дітей у Центральну районну бібліотеку імені Героїв Небесної Сотні для
дітей.
Бібліофест: “Читати модно:будь у тренді!”
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Великий інтерес викликав бібліофест «Читати модно: будь у тренді!»,
який пройшов у рамках святкування Міжнародного дня захисту дітей біля
бібліотеки імені Аркадія Гайдара для дітей та був спрямований на
популяризацію читання серед різних верств населення.
Близько 2000 дітей та підлітків щорічно отримують мистецьку освіту у 6
школах естетичного виховання району. Робота викладачів мистецьких
шкіл Оболонського району була спрямована не тільки на якісне
виконання учбового плану, а й на підняття рівня початкової мистецької
освіти, про що засвідчують участь учнів у міських, всеукраїнських,
міжнародних конкурсах, олімпіадах, виставках, досягнення значних успіхів.
Всеукраїнський конкурс “Обрії класики”

Міжнародний конкурс вокалістів “Європа молода”

Це такі конкурси, як : «Об’єднаймося ж, брати мої!», «Обрії класики»,
«Європа молода», «Веселкове розмаїття», «Кампанелла», Фестиваль родинної
творчості.
Фестиваль родинної творчості
у Дитячій школі мистецтв №5

Гарні мистецькі ужинки супроводжували учнів художнього відділення
Дитячої школи мистецтв № 5. На Всеукраїнському конкурсі-виставці у
Національному музеї літератури України «І золотої й дорогої», приуроченої до
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204 річниці від дня народження Тараса Шевченка, учні художнього відділення
Дитячої школи мистецтв № 5 отримали дипломи за 1 місця від лауреата
Шевченківської премії Костя Лавра.
Всеукраїнський конкурс-виставка у Національному музеї
літератури “І золотої й дорогої…”

Школа увінчалась і наступною перемогою: Марія Дмитренко стала
однією із переможниць Національного конкурсу дитячого малюнка
«Автомобіль твоєї мрії - 2018», виборовши 1 місце.
Національний конкурс “Автомобіль твоєї мрії - 2018”

Переконливий виступ учнів вищезазначеного відділення на
міжнародному конкурсі дитячої творчості «Золотий мольберт – 2018»: 4
золотих та 11 срібних медалей здобули наші талановиті діти.
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На слайді - одна
конкурсна робота.

із

переможниць

конкурсу - Софія Федун

та її

Міжнародний конкурс дитячої творчості
“Золотий мольберт – 2018”

1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, у Колонній залі нашої мерії
традиційно відбувається урочиста церемонія вручення стипендій голови
Київської міської державної адміністрації 75 талановитим дітям, учням шкіл
естетичного виховання міста Києва, лауреатам міжнародних та всеукраїнських
конкурсів.
Вручення іменних стипендій міського голови
до Міжнародного дня захисту дітей (ДШМ №5)

Цьогоріч від Оболонського району 4 учнів шкіл естетичного виховання
Оболонського району, Дитячої школи мистецтв № 5 та Дитячої музичної
школи № 36 отримали ці престижні стипендії у розмірі 1000 гривень кожна.
Вручення іменних стипендій міського голови
до Міжнародного дня захисту дітей (ДМШ № 36)
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Успішно працював у першому півріччі «Дитячий кінотеатр «Кадр», який
продемонстрував позитивну динаміку відвідуваності закладу: відбувся показ
27 дитячих кінофільмів, продемонстровано 678 сеансів, відвідало дитячий
кінотеатр 9 098 глядачів.
Показники відвідуваності кіноглядачів
в КП “Дитячий кінотеатр “КАДР”
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Суттєве залучення кіноглядача упродовж останніх 2 років стало
можливим завдяки модернізації кінообладнання, котре відповідає сучасним
стандартам кінопоказу, а також придбання нових комфортних крісел для
глядацької зали, відкриття затишного дитячого кафе-кондитерської.
КП “Дитячий кінотеатр “КАДР”
(вул. Вишгородська, 4)

Також у червні поточного року для 800 дітей із оздоровчих таборів із
денним перебуванням на базі загальноосвітніх закладів були проведені 11
культурно-виховні заходів.
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Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста
Києва на 2018 рік, заплановано проведення капітальних ремонтів у 3 закладах:
Центральній районній бібліотеці ім. Аркадія Гайдара для дітей (просп.
Г.Сталінграда, 51-Б), бібліотеці ім. Панаса Мирного (вул.Ю.Кондратюка, 4-Б),
Дитячій музичній школі № 39 (вул. Ф. Максименка, 18).

Капітальні ремонти у закладах культури
(освоєння у тис. грн)
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Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації здійснено
контроль за дотриманням вимог підприємствами, установами та організаціями
стосовно санітарно-технічного стану анотаційних дощок, скульптур,
пам’ятних знаків, пам’яток культурної спадщини та прилеглої до них
території. Проведено ряд організаційних заходів щодо укладання власниками
(балансоутримувачами) об’єктів культурної спадщини охоронних договорів.
На виконання Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві
на 2016-2018 роки, розвитку туризму як невичерпного ресурсного матеріалу,
створення іміджу Києва як безпечної та привабливої туристичної столиці,
упродовж звітного періоду в Оболонському районі м. Києва підготовлено та
проведено низку туристично-спортивних та краєзнавчих заходів, а саме:
- районний конкурс екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому
я живу». На цьогорічному конкурсі були представлені екскурсоводи музеїв
закладів освіти №№ 8, 14, 20, 104, 143, 211, 239 та спеціальної школиінтернату № 4. Під час конкурсу юні екскурсоводи представили оглядові та
тематичні екскурсії по музеях, а також найцікавіші експонати, що в них
представлені;
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- ХХІ районний конкурс на знання історико-культурної спадщини міста
Києва «Києвознавець». Учасники конкурсу - команди закладів освіти №№ 9,
14, 157, 168, 225, 226, 233, 245, 252, «Оболонь» та «Потенціал»;
- районний місячник зі спортивного орієнтування для учнівської молоді
Оболонського району, метою якого є популяризації, розвитку і активізації
туризму серед учнівської молоді, залучення школярів до здорового способу
життя, оволодіння ними практичними вміннями з різних видів спортивного
орієнтування;
- районний конкурс «Країнознавець: Республіка Грузія». Команди
познайомились з географією, історією та культурою Грузії, розробили
віртуальні екскурсії по найбільшим містам країни, підготували мультимедійні
презентації про творчий та життєвий шлях видатних грузинів та інсценізували
народні грузинські казки, легенди та обрядові дійства;
- ХХ районний краєзнавчий конкурс «Музеєзнавець». Центром туризму
та
краєзнавства
учнівської
молоді
спільно
з
науковими
співробітниками Історико - меморіального музею Михайла Грушевського було
проведено залікові ігри на базі музею, в яких прийняли участь команди
закладів освіти №№ 8, 9, 14, 18, 157 (дві команди), 225, 233, 240, 245, 252, 256,
гімназій № 299, «Оболонь» та «Потенціал»;
- першість Оболонського району з велосипедного туризму на дистанції
«Велокрос». У заході взяли участь спортсмени, що представляли заклади
освіти № 9, 226, 231, 233, 239, 245, гімназію «Оболонь» та Центру туризму та
краєзнавства учнівської молоді;
- відкрита першість Оболонського району зі спортивного орієнтування.
Змагання проходили на території Межигірського лісництва в районі селища
ДВС. Учасниками відкритої першості стали 166 спортсменів району, які
представляли ЗНЗ №№ 8, 9, 14, 18, 20, 29, 157, 170, 214, 226, 231, 233, 240, 245,
256, 285, 298, Оболонь та Центру туризму та краєзнавства учнівської молоді;
- Всеукраїнський фестиваль короткометражного кіно «Повітря» з 28 по
30 червня пройшов у парку відпочинку «Пуща-Водиця». Конкурсний відбір
фільмів відбувався за номінаціями: «Кращий ігровий фільм», «Кращий
комедійний фільм», «Кращий фільм жахів», «Кращий експериментальний
фільм». Спеціальні нагороди – «Особлива відзнака журі» та «Глядацькі
симпатії». Окрім конкурсного відбору, проходили лекції та майстер-класи з
різних етапів кіновиробництва: від зародження ідеї до готового фільму. У
гостей була унікальна можливість зануритись у продюсерство, режисуру,
акторську, операторську майстерність та дубляжу кіно.
ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА. СТАН ІНФОРМУВАННЯ МЕШКАНЦІВ
РАЙОНУ СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ
СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ
Кожен громадянин демократичної держави має право на отримання
повної, достовірної та всебічної інформації про функціонування влади, про її
плани та можливі напрями дій. Інформаційна відкритість органів державної
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влади є запорукою здійснення ефективної державної політики, можливості
громадськості контролювати діяльність владних інституцій. Однією з умов
підтримки позитивного іміджу держави для власних громадян є виконання
чітких і прозорих процедур надання інформації про свою діяльність і
залучення громадськості до формування державної політики та до оцінювання
якості її реалізації.
Простим і доступним щоденне спілкування громадянина з офіційними
установами робить інформування про діяльність органів влади через мережу
Інтернет. Саме тому, достовірна та об’єктивна інформація про діяльність
районної влади та інформація довідкового характеру розміщується на
офіційній субвеб-сторінці Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації єдиного веб-порталу територіальної громади м. Києва та на
сторінці в соціальній мережі Facebook. Це, в свою чергу, є потужним засобом
доведення інформації до широкого кола осіб.

Інформація, що розміщується, визначається вимогами постанови
Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 «Про Порядок
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої
влади».
Слід зазначити, що Оболонська районна в місті Києві державна
адміністрація в межах повноважень забезпечує реалізацію державних та
міських програм: «Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на
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2018-2020 роки», «Турбота. Назустріч киянам на 2016-2018 роки», «Соціальне
партнерство», «Діти. Сім’я. Столиця», «Молодь та спорт столиці», «Здоров’я
киян» програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції, програма оздоровлення та
відпочинку дітей міста Києва, програма «Сприяння розвитку громадянського
суспільства у м. Києві» та інші. Завдання районної влади не тільки
забезпечувати виконання заходів щодо реалізації програм, а й інформувати
про це громаду.
На субвеб-сторінці Оболонської райдержадміністрації існують розділи
«Звітність», «Бюджет», «Структурні підрозділи», які регулярно наповнюються
звітними матеріалами. Звіти про роботу, інформація, яка розглядається на
апаратних нарадах та засіданнях Колегій Оболонської райдержадміністрації,
підготовлені структурними підрозділами, обов’язково висвітлюються на сайті.
Так, з метою інформування громади щодо формування та виконання
бюджету по головному розпоряднику коштів Оболонській районній в місті
Києві державній адміністрації в окремому розділі «Бюджет» розміщуються
бюджетні запити, паспорти бюджетних програм та інформація про їх
виконання. Також створено розділ, де можна ознайомитись із звітами про стан
реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету м. Києва.

Інформація щодо надання субсидій на оплату житлово-комунальних
послуг, Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї постійно оновлюється відповідно
до змін у чинному законодавстві.
З початком кампанії з оздоровлення та відпочинку дітей, розміщується
інформація про умови отримання путівок, перелік місць відпочинку тощо.
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В зв’язку з запровадженням реформи медичної галузі на субвеб-сторінці
Оболонської РДА розміщено багато інформаційно-роз’яснювальних
матеріалів відповідної тематики. Задля ефективного впровадження
електронної медичної інформаційної системи надання медико-санітарної
допомоги в Оболонському районі - електронного запису до лікаря HELSI.ME
та урядової програми «ДОСТУПНІ ЛІКИ» на сайті розміщено банери з
посиланням на електронний запис до лікаря та перелік мережі аптечних
закладів, які беруть участь у проекті, з правилами отримання медикаментів.

2018 рік оголошено Президентом України Роком реалізації
правопросвітницького проекту «Я маю право!», направленого на підвищення
юридичної грамотності українців та формування нової правової культури в
суспільстві, вміння захищати свої права, якщо їх порушують. Реалізація цього
проекту покладена на Міністерство юстиції та систему безоплатної правової
допомоги. Аби інформувати мешканців Оболоні про цей проект, на сайті
адміністрації розміщено банер «Я маю право!» з посиланням на відповідну
рубрику Мін’юсту.
З метою залучення громади до формування та реалізації державної
політики у різних сферах та участі у прийнятті рішень міського та районного
значення, на сайті адміністрації створено розділ «Обговорення», який
дозволяє отримати інформацію про проведення громадських обговорень на
державному, міському та районному рівнях, брати в них участь, ознайомитись
з результатами проведення консультацій з громадськістю. Проведено
електронні консультації щодо перейменування Центральної районної

123

бібліотеки імені А.Гайдара для дітей на бібліотеку імені Героїв Небесної
Сотні, бібліотеки імені Чекаліна для дітей в бібліотеку на Пріорці та ін.

Відповідно до Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на
2018-2021 роки у м. Києві розміщено банер «Україна – ЄС».

Інформація про події в районі, оголошення, довідкові та роз’яснювальні
матеріали розміщуються і в соціальній мережі Facebook, що дозволяє
забезпечити зворотній зв’язок з мешканцями, оперативно реагувати та
надавати пояснення з актуальних та проблемних питань життєдіяльності
району.
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На сайті постійно з’являються нові рубрики, банери, розділи, аби
донести актуальну та необхідну інформацію до мешканців району. Тільки в
одному розділі «Новини» протягом першого півріччя 2018 року було
розміщено майже 1800 інформаційних матеріалів.
Крім того, структурними підрозділами використовуються безліч інших
форм інформування: проведення семінарів, круглих столів, зустрічей,
розміщення інформації на стендах, інформаційних табло в холах лікувальних
установ, дошках оголошень житлових будинків тощо.
Представники Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації надають коментарі представникам засобів масової інформації,
беруть участь у програмах на телебаченні та радіоефірах, прямих телефонних
лініях, надають відповіді за запитами на інформацію, що надходять від
фізичних та юридичних осіб, засобів масової інформації, проводять прийоми
громадян.
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Протягом першого півріччя 2018 року керівництвом адміністрації
проведено 38 особистих та виїзних прийомів громадян, на яких було прийнято
133 мешканця.

126

До Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
надійшло 319 запитів на отримання інформації, з яких 51 - від юридичних
осіб, і 268 - від фізичних осіб та 80 запитів від засобів масової інформації.

Для забезпечення прозорості та вільного доступу громадян до
інформації постійно проводиться робота щодо налагодження ефективного
зворотного зв’язку між райдержадміністрацією та громадськістю району,
залучення активних мешканців, Громадської ради при Оболонській РДА до
участі в процесі обговорення та прийняття рішень, пов’язаних з інтересами
різних соціальних груп.
Проводяться консультації з громадськістю з питань, що стосуються
суспільно-економічного розвитку району та життєвих інтересів мешканців
району, адже це важливий інформаційний захід, спрямований на з’ясування
громадської думки на етапі підготовки рішень органом влади або під час
внесення змін. За пропозиціями структурних підрозділів адміністрації та
Громадської ради при Оболонській РДА затверджено орієнтовний план
консультацій з громадськістю на 2018 рік.
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Підтвердженням відкритості, доступності, прозорості у роботі районної
влади, готовності до діалогу з громадою є реалізація багатьох проектів та
ініціатив мешканців району.
Діалог між владою та громадою дає змогу формувати дієвий механізм
вирішення багатьох проблем. Районна влада і надалі буде докладати всіх
зусиль для збереження позитивної динаміки розвитку та покращення рівня
життя та добробуту населення.
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація і
надалі здійснюватиме виконавчу владу на території району для збереження
позитивної динаміки розвитку та покращення рівня життя населення.

