
 

 Звіт  
про роботу Голови Голосіївської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації за 2017 рік  

 

Доповідач: Наталія Бондар  
Голова Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
 



  

   Розпорядник 

 

Галузь 

 

Кількість 

установ 

Кількість 

працюючих в 

установах   

10 розпорядників 

(Голосіївська РДА + 9 

самостійних управлінь) 

 

Органи державної влади 

  

 10 

 

329 

  

  

  

Управління 

освіти 

Освіта в т.ч.: 91 6 021 

Дитячі дошкільні навчальні  

заклади 

49 2 397 

Загальноосвітні навчальні заклади 34 2 962 

Школи-інтернати, школи та інші 

заклади для дітей з вадами  у 

фізичному чи розумовому розвитку 

3 

  

360 

Позашкільні заклади освіти 

(Будинок творчості та студія 

“Світанок”) 

 2 178 

Методичні кабінети 1 32 

Централізована бухгалтерія 1 66 

Господарська група 1 26 



  

  

Управління 

охорони здоров'я 

  

Охорона здоров'я  в т.ч.: 3 2 106 

КНП      «Консультативно-

діагностичний центр» 

1 1 256 

КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1» 

1 386  

 

 

КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» 

1 464 

 

  

Управління праці 

та соціального 

захисту населення 

  

  

 

Соціальний захист  в т.ч.: 

  

1 

  

219 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) Голосіївського 

району міста Києва з відділенням 

реабілітації дітей з ДЦП 

1 219 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ у справах 

сім'ї, молоді та 

спорту 

  

 

 

Молодіжна політика, соціальний 

захист та фізична культура  в т.ч.: 
15 180 

Централізована система дитячо-

юнацьких клубів «Фізкультурно-

оздоровчий центр   «Голосієво» 

10 34 

Центр соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді  

1 40 

Центр у справах сім'ї та жінок                    

“ Родинний дім” 

1 4 

Дитячо-юнацькі спортивні школи 3 102 



  
 
 
 
 
 
Управління 
культури, туризму 
та охорони 
культурної  
спадщини 

 

Культура та мистецтво, молодіжна 

політика в т.ч.: 29 439 

Централізована система дитячо-

юнацьких клубів «Щасливе 

дитинство» 

8 41 

Централізована бібліотечна система 

Голосіївського району 

14 131 

Будинки культури 1 13 

Школи естетичного виховання 5 241 

Централізована бухгалтерія 1 13 

Всього   149 9 294 



Виконання бюджету міста Києва 
на території Голосіївського 

району за 2017 рік 
 



Надходження до загального фонду бюджету 
міста Києва по Голосіївському району 
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Структура фактичних надходжень до загального 
фонду бюджету міста Києва по Голосіївському району 

за 2017 рік,  % 

49,9 

6,9 

4,1 

12,8 

23,1 

3,2 

Податок на доходи фізичних осіб-1 526,1 млн.грн. 

Податок на прибуток підприємств- 209,9 млн.грн.  

Інші надходження-126,5 млн.грн.  

Єдиний податок - 392,3 млн.грн.  

Плата за землю -706,0  млн.грн.  

Акцизний податок -98,5 млн.грн. 



Отримано орендної плати 
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Структура видатків загального фонду бюджету в 
розрізі галузей, %  

62,4 

18,2 

5,9 
5,7 

3,8 2,9 1,1 

Освіта-670,3 млн.грн 

Охорона здоров'я - 195,7 млн.грн 

Житлово-комунальне господарство-63,4 млн.грн 

Державне управління - 61,5 млн.грн 

Культура та мистецтво - 41,1  млн.грн 

Соціальний захист -31,7 млн.грн 

Фізична культура-10,9 млн. грн 



Структура видатків загального фонду в розрізі 
кодів економічної класифікації видатків, % 

76,0 

7,0 

2,7 
1,3 

13,0 
Заробітна плата з нарахуваннями  - 
816,6 млн.грн 

Енергоносії-74,9 млн.грн 

Харчування-29,0 млн.грн 

Медикаменти-13,6 млн.грн 

Інші незахищені видатки-140,5 
млн.грн 



 
Галузь 

Запланов
ано 

на 2017 
рік, млн. 

грн. 

Використа
но коштів 

за 2017 
рік, млн. 

грн. 

Виконання 
бюджету  

2017 року , 
% 

Виконано на 
відповідну 

дату 
попереднього 
року, млн. грн. 

Відхилення  
2017  року в 
порівнянні з 

минулим 
роком, млн. 

грн. 
Освіта 
 

708,3 670,3 94,6 452,1 218,2 

Охорона здоров'я  197,6 195,7 99,0 138,7 57,0 
Соціальний захист  та 
соціальне 
забезпечення 

 32,7 31,7 96,9 22,4 9,3 

Житлово-комунальне 
господарство 

64,3 63,4 98,6 101,3 -37,9 

Культура і мистецтво 42,4 41,1 96,9 28,5 12,6 

Фізична культура і 
спорт 
 

11,2 10,9 97,3 7,4 3,5 

Державне управління 62,8 61,5 97,9 48,7 12,8 

ВСЬОГО 1 119,3 1 074,6 96,0 799,1 275,5 

Стан використання коштів по загальному фонду бюджету 
 за 2017 рік 



 

Галузь 

Заплано
вано 

на 2017 
рік, 

млн. 
грн. 

Використан
о коштів за 

2017 рік, 
млн. грн. 

Виконан
ня 

бюджету  
2017року

, % 

Виконано 
на 
відповідну 
дату 
попереднь
ого оку, 
 млн. грн. 

Відхилення  
2017  року в 
порівнянні з 

минулим 
роком, 

 млн. грн. 

Освіта 51,8 46,7 90,2 37,9 8,8 

Охорона здоров”я  18,5 13,2 71,4 14,7 -1,5 

Соціальний захист 10,8 10,3 95,4 4,0 6,3 

Житлово-комунальне господарство  69,8 62,4 89,4 34,2 28,2 

Культура і мистецтво 1,6 1,1 68,8 4,9 -3,8 

Фізична культура і спорт 1,3 1,2 92,3 6,5 -5,3 

Будівництво 25,1 20,4 81,3 31,0 -10,6 

Цільовий фонд (фінансування заходів з 
благоустрою) 

3,2 3,2 100,0 7,4 -4,2 

Державне управління 8,8 7,8 88,6 6,2 1,6 

ВСЬОГО 190,9 166,3 87,1 146,8 19,5 

Стан використання коштів по спеціальному  фонду  бюджету  за 
2017 рік 



Управління комунальним 
майном територіальної громади 

м. Києва на території 
Голосіївського району 



Отримано орендної плати 
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Частка отриманої орендної плати 
до нарахованої 
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Укладено нових договорів оренди 
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Продовжено договорів  на новий термін 

53 
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Заборгованість по орендній платі 
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Робота з заборгованістю по орендній 
платі 

Проведено 148 перевірок нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва 

Направлено боржникам: 
• 279 претензії, позови до суду, вимоги про 

погашення боргу та ін.  
 



 
Реєстрація речових прав територіальної 

громади міста Києва на об’єкти 
нерухомості комунальної власності 

 Отримано: 
•  137 технічний паспорт на об’єкти нерухомості 
комунальної власності;  

 
• 101 об’єктів, право власності на які ще 
необхідно зареєструвати. 



 

 
Територіальний розвиток 

 Голосіївського району міста 
Києва 

 



Детальні плани території 

Затверджені  сесією КМР:  
 

• ДПТ Чапаївка 
• ДПТ в районі вулиць Академіка 

Заболотного, Академіка 
Лебедєва та Метрологічної 

• ДПТ обмеженої проспектом 
Академіка Глушкова, вулицею 
Академіка Заболотного та 
західною межею території НК 
«Експоцентр України» 

• Саперно-Слобідська, Науки, 
Стратегічне шосе 

• Теремки-3 
 

Готуються та проходять 
обговорення : 
 

• Вільямса, Максимовича, 
Васильківська, Глушкова, 
Касіяна, Конєва 

• Васильківська, Стельмаха, 
Водогінна, Козацька, Деміївська 

•  Васильківська-Голосіївський 
проспект 

• Кировоградська, проспект 
Лобановського 



Громадські слухання ДПТ 

пр. Науки-вул.Ягідна 

Пр.Голосіївский – вул.Васильківська 



Громадські слухання та наради по 
проблемному будівництву в районі 

В 2017 в Голосіївскій РДА була створена 
комісія по проблемним забудовам 
району. За рік відбулося 11 засідань, де 
розглядалися питання ЖК “Мозаїка”,  
незаконної забудови по вул.Листопадній, 
незаконних забудов по вул. Панорамній та 
Ракетній, вирішення питань інвесторів ЖК 
“Евріка” та ін. 



 

Територіальний розвиток Голосіївського району 
Розподіл кошів за Програмою економічного і соціального розвитку 

млн.грн 
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Територіальний розвиток Голосіївського району 

Розподіл коштів на  капремонт по галузям,%  
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Освоєння програми соціального і економічного 
розвитку Голосіївського району м. Києва за 2015-

2017 рр. (млн. грн.) 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Всього 56,44 113,801 127,6 

З них: 

Капітальні 
ремонти 

51,50 87,876  107,2 

Капітальні 
вкладення 

4,93 25,925 20,4 



ПРИЧИНИ НЕПОВНОГО ВИКОНАННЯ 
ПЕСР В 2017 РОЦІ 

15% 

6% 

43% 

6% 

30% 

Електронні закупівлі 

Конфлікти з мешканцями 

Відмова підрядників 

Закупівля не 
оголошувалась 

Завищена вартість 



Інвестиційні проекти району 
В 2017 був підписан перший інвестиційний договір по створенню 
футбольного поля на території ЗНЗ №271. 
Розпочато розробку інвестпроектів по будівництву амбулаторії та 
медичного центру по вул.Козацькій 67 та амбулаторії з торгово-
офісними приміщеннями в с.Віта-Літовська 



Розвиток та підтримка  
промисловості Голосіївського 

району міста Києва 
 



Питома вага обсягу реалізації продукції 
промисловими підприємствами по місту Києву, % 

Шевченківський 33,4 

Солом’янський 
4,6 

Голосіївський 9,5 Решта 17,6 

Печерський 20,7 

Подільський 14,2 



Галузева структура промислового комплексу 
Голосіївського району,% 

  

Легка 
промисловість 

0,4  

Харчова 
промисловість 

58,5 
Машинобудування 

1,8  

Будівельна 
промисловість 

26,3 

Хімічна 
промисловість 

2,6  

Металовироби,  
металообробка 

2,7 

Деревообробна 
промисловість 

2,3 

Інше 
5,3 

Поліграфія 
0,1  



Реалізація продукції промисловими підприємствами 
Голосіївського району, млн.грн 
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Середня чисельність працівників промислової 
діяльності,осіб 
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Виставка "Зроблено в Києві“  
25 травня 2017 року 

 
•ПАТ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ 
ЗАВОД» 
•ПАТ «УХЛ-МАШ» 
•ДП «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ІМПУЛЬС» 
•ТОВ «ОРТОПЕДИЧНИЙ НАУКОВО-
ВИРОБНИЧИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
«ОРТЕС» 
•ФІЛІЯ ПАТ «КАРЛСБЕРГ Україна» В 
М.КИЄВІ 
•ФАБРИКА ВИШИВКИ «ГЛОРІЯ» 
•ПП «ФОЛІАНТ» 
•ТОВ «ПОЛІМЕР-ЕКО S» 
•ПАТ «ВИРОБНИЧО-НАУКОВЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ» 
•ТОВ «СПЕЦОДЯГ УКРАЇНИ» 
•ПП «АЕРОСИЛА-ПЛЮС» 
•ТОВ «ПРОЛОГ СЕМІКОР» 
•ТОВ «АЛЕКСАЛ» 
•ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ 
ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ НАФТИ І ГАЗУ» 
•ТОВ «ІНЖЕНЕРНА ТЕПЛО-ЕНЕРГЕТИЧНА 
КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОДИЗАЙН» 



Виставка "Зроблено в Києві“  
25 травня 2017 року 



Виставка "Зроблено в Києві“  
25 травня 2017 року 



Виставка "Зроблено в Києві“  
25 травня 2017 року 

•Інститут фізики 
напівпровідників  
ім. В.Є. Лашкарьова,  
•Інститут мікробіології та 
вірусології  
ім. Д.К. Заболотного НАНУ,  
•Інститут кібернетики  
ім. В.М.Глушкова,  
•Інститут фізичної хімії  
ім. Л.В. Писаржевського. 



Засідання Ради директорів промислових підприємств та 
наукових установ Голосіївського району м. Києва 

14 грудня 2017 в приміщенні Голосіївської районної в місті Києві державної 
адміністрації  відбулось засідання Ради директорів  промислових підприємств та 

наукових установ  Голосіївського району: 

•переобрання голови Ради директорів промислових підприємств та наукових 
установ Голосіївського району м. Києва; 
•презентація Програми  фінансово-кредитної підтримки суб'єктів малого та 
середнього підприємництва в місті Києві; 

•роз'яснення питань пов’язаних з проведенням перевірок на підприємствах, 
установах та організаціях щодо додержання законодавства з питань праці 
(доповідач Шаботинський В.В.– начальник управління з питань праці Головного 
управління Держпраці у Київській області) 
 

 



Підвищення рівня підприємницької 
активності, розвиток малого та 
середнього  підприємництва,  

покращення бізнес клімату 



 
Розвиток підприємництва 

 22 березня 2017 року в 
приміщенні Голосіївської 
райдержадміністрації 
відбулося засідання 
Координаційної ради з 
питань розвитку 
підприємництва 



Розвиток підприємництва 

      31 серпня 2017 року з нагоди  Дня 
підприємця Подякою голови 
Голосіївської районної в місті 
Києві  державної адміністрації 
були  відзначені кращі підприємці 
району - за сумлінну працю, 
високий професіоналізм, вагомий 
внесок у розвиток 
підприємництва району.  

 



Розвиток споживчого ринку 



Розвиток споживчого ринку 

• Продовольча мережа - 238 підприємства; 
• Непродовольча мережа - 611 підприємств; 
• Мережа підприємств ресторанного    господарства - 402 об’єкта ; 
• Мережа підприємств побутового обслуговування - 569 од.; 
• 18 об’єктів торгівлі з продажу  соціального хліба та хлібобулочних 
виробів. 

 
 
 

 



Сільськогосподарські та сезонні ярмарки 
 

123 районних 
сільськогосподарських ярмарок  - 

13157 учасників -  реалізовано 
6321 тонн сільськогосподарської 

продукції, плодоовочевих та 
продовольчих товарів 
повсякденного вжитку 

 
 
 
 

365 сезонних ярмарки з режимом 
роботи з 07-00 до 18-00 год. на 

яких реалізовано близько 4600,0 
тонн сільськогосподарської 
продукції, плодоовочевих та 

продовольчих товарів 
повсякденного попиту 

  
 
 

 

  



Святкова торгівля 
 До Дня Києва До Дня Незалежності 



Реформування житлово-
комунального господарства 



Житлово-комунальне господарство 
Структура житлового фонду Голосіївського району  

Житлові 
будинки та 
гуртожитки 

Кількість % Загальна  
площа будинків 

(тис.кв.м) 

% 

Комунальної 
власності 

868 68 3730,6 49,8 

Не комунальної 
власності 

409 32 3754,8 50,2 

РАЗОМ: 1277 7485,4 



Житлово-експлуатаційними дільницями району 
власними силами проводились роботи: 

•  по заміні запірної арматури; 

•  по заміні окремих ділянок трубопроводів центрального опалення, 
гарячого та холодного водопостачання; 

•  по заміні систем каналізації; 

•  по промивці приладів опалення в квартирах, в яких були скарги на 
опалення; 

•  по відновленню порушених ділянок ізоляцій трубопроводів; 

•  по заміні приладів опалення на сходових клітинах; 

•  по частковій заміні внутрішньо будинкових систем електропостачання 
та електрообладнання; 

•  по відновленню скла вікон та ремонту дверей на сходових клітинах; 

•  по частковому ремонту покрівель; 

•  по ремонту водостічних труб та інші роботи. 



Виконані роботи по ЖКГ за рахунок 
ПСЕР 2017 

Ремонт міжквартальних проїздів (4 233,5 тис. грн.): 
•  ВУЛ. АКАДЕМIКА ЗАБАЛОТНОГО, 138  
• ВУЛ. ФЕОДОСIЙСЬКА, 6  
• ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 20  
• ВУЛ. МАРИЧАНСЬКА, 6/6  
• ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 54/56  
• ВУЛ. ТАРАСIВСЬКА, 16  
• ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 106  
• ПРОСП. ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 114 КОРП. 2  
• ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 6  
• ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 83  
• ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 1  

 

Розроблена проектна документація на капітальні ремонти проїздів: 
•  ВУЛ. ГОЛОСIЇВСЬКА, 3,  
• ПРОВ. КЕРАМIЧНИЙ 9/5  
• ВУЛ. СТРАТЕГIЧНЕ ШОСЕ, 11  
• ПРОСП. НАУКИ, 22  



ОБЛАШТУВАННЯ IГРОВИХ 
МАЙДАНЧИКIВ (677 тис. грн.): 

•  ПРОСП. ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 114/1 
•  ВУЛ. Ю. СМОЛИЧА, 6-В  
• ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 7  
• ВУЛ. СТРАТЕГIЧНЕ ШОСЕ, 21  

 
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ 

МАЙДАНЧИКIВ (1 182 тис. 
грн.) 

• ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 8 
• ПРОСП. ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 98/2  

Виконані роботи по ЖКГ за рахунок 
ПСЕР 2017 



КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
ФАСАДIВ (2 644 тис. грн.) 

• ВУЛ. МАРШАЛА 
ЯКУБОВСЬКОГО, 3  

• ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 43-45 
• ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 8 - 

проектнi роботи 
ЗАМIНА ВIКОН – 74 (21 693,1 

тис. грн.) 
КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

СХОДОВИХ КЛIТИН – 23 (12 
812 тис. грн.) 

Виконані роботи по ЖКГ за рахунок 
ПСЕР 2017 

вул. В. Васильківська, 122  



КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛIТИН – 23 
будинки (12 812 тис. грн.) 

Виконані роботи по ЖКГ за рахунок 
ПСЕР 2017 

вул. Голосіївська, 4 

Пр. Глушкова, 19 



 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЕЛЬ – 29 будинків  
і проектні роботи для 8 об'єктів  (12 417 тис. грн.) 

 
 

вул. Академіка Заболотного, 44 

вул. Академіка Заболотного, 44 

вул.Василя Касіяна, 2Б вул.Василя Касіяна, 2Б 



КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 
(ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛIЗАЦIЯ) – 20 об'єктів та 

проектнi роботи для 14 об'єктів (10 664 тис. грн.) 
 

вул. Антоновича, 170/1 Б  

вул. В.Васильківська,8  

просп. Голосіївський, 13  



КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХIДНИХ ГРУП – 11 
будинків (1 202,9 тис. грн.) 

вул. Глушкова, 24  



КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ  
6 будинків – проектні роботи (240 тис. грн.), 1 будинок -125 тис. Грн. 

просп. Науки, 86, корп.2 та просп. Науки,90  

Заміна запобіжних автоматів у будинкових щитових в рамках поточних ремонтів 



Гидрохімпромивка системи 
центрального опалення 

вул. Андрія Бубнова, 9 



 

 Заміна водостічної труби 

вул. Глушкова, 24  

Житлово-комунальне господарств 



Відновлення освітлювальних приладів та 
остіклення дверей на перехідних балкона 

вул. Теремківська, 16 



 
 

Житловий фонд не комунальної форми власності                 
Голосіївського району  

На території Голосіївського району обліковується 342 житлових будинки та 
67 гуртожитків не комунальної форми власності 

 Форма власності Кількість 
будинків 

Загальна площа 
(тис.кв.м) 

Кількість 
обслуговуючих 

підприємств 

Інвестиційні 118 2211,9 18 

Відомчі 83 164,8 14 

ЖБК 60 423,4 47 

ОСББ 81 646,3 58 

Гуртожитки 67 308,4 25 

Разом: 409 3754,8 162 



Ремонт індивідуального теплового пункту 

ТОВ “Новобудова”  просп. Валерія Лобановського, 150-а,б,в,г  



Ремонт електрощитових 

ТОВ “Новобудова”  



Ремонт теплового пункту за власні кошти 

вул. Заболотного, 36 



ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ З 
РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ 

• 1.ОСББ «Домашній затишок», (вул. Голосіївська, 13-б); 

• 2.ОСББ «Наш мир», (вул. Володимирська, 77); 

• 3.ЖБК «Теремки 2», (вул. Дмитра Луценка, 1); 

• 4.ОСББ «Тарасівська-21»,(ул. Тарасівська, 21); 

• 5.ОСББ «МЖК 10»,(вул. Антоновича, 103-а); 

• 6.ОСББ «Весна»,(вул. Велика Васильківська, 136); 

• 7.ОСББ «Голосіївська фортеця»,(вул. Голосіївська, 13); 

• 8.ЖБК «Темп 11»,(вул. Деміївська, 35-б); 

• 9.ОСББ «Художник»,(вул. Велика Васильківська, 124); 

• 10.ОСББ «Потехіна 14»,(вул. Полковника Потехіна, 14); 

• 11.ОСББ «Фізик»,(Стратегічне шосе, 16); 

• 11.ОСББ «Фізик»,(Стратегічне шосе, 16); 

• 12.ЖБК «Молодіжний»,(вул. Полковника Потехіна, 6). 

 



Створення ОСББ  
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Утеплення фасаду за кошти міського 
бюджету (70%) 

ОСББ “Темп- 13”  

70% - це кошти міського бюджету – 
утеплення фасаду            (881,0 тис. грн) 
30% - роботи виконує ОСББ власними 
силами  по утепленню та ремонту підвалу 
(роботи на 400,0 тис. грн) 



Семінар за участю голів правлінь ЖБК та ОСББ, з 
питань реалізації енергоефективних заходів у 

житлових будинках ОСББ та ЖБК за програмою 
співфінансування (70/30) 



Капіталовкладення в інженерну 
структуру приватного сектору 

В 2017 виконане допроектування водогінних 
та каналізаційних мереж: 

• Зовнішні мережі каналізування приватного 
сектору по вул. Козацька (159,5 тис. грн.) 

• Зовнішні мережі каналізування по вул. 
О.Кошового на ділянці від вул. Голосіївської 
до провулку Тихвінського (244,7 тис. грн) 



Підготовка житлового господарства району до роботи в осінньо-
зимовий період 2017-2018 років 

Джерела теплопостачання району 

ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” 
(центральні теплові 

мережі)– 52,0 % 

ПАТ”КИЇВЕНЕРГО” 
(котельні) – 36,0% 

Індивідуальні  газові котли – 
2,5% 

Відомчі та дахові котельні  – 9,5 % 

Житлово-комунальне господарство 



Виконання заходів, по підготовці будинків 
комунальної власності до осінньо-зимової 

експлуатації 2017-2018 

•Підготовлено до осінньо-зимової експлуатації 868 будинків, із 
запланованих 868; 
•Підготовлено під’їздів з виконанням остіклення та ремонтом 
вхідних дверей 1940 під’їздів, із запланованих 1940; 
•Відновлено опалення на сходових клітинах 8 житлових 
будинків, із запланованих 4; 
•Підготовлено в будинках системи ХВП, каналізації - 868 
будинків, із запланованих 868; 
•Підготовлено в будинках системи ГВП – 618 будинків, із 
запланованих 618; 
•Підготовлені системи ГВП будинків обладнаних газовими 
колонками–245 будинків, із запланованих 245; 
•Підготовлені системи ЦО – 814 будинків із запланованих 814; 
•Підготовлено будинків, які опалюються від газових печей – 30 
будинків, із запланованих 30. 

 



До роботи в зимовий період підготовлено  
17 тракторів та 1 навантажувач-екскаватор та 39 

одиниць малої механізації 



Підготовлено 26 одиниць снігоприбиральної 
техніки 



 

 

Заготовлено 3,4 тис. т солі, 6,7 тис. т  піску та   0,37 
тис. т  фрикційних матеріалів. 

 





 
На балансі та обслуговуванні Комунального підприємства по утриманню 
зелених насаджень Голосіївського району знаходиться територія 
загальною площею понад 1007,4 га : 
 

парків- 495,3 га; скверів -46,1 га; бульвари,площі, проспекти-
168,8га;зелених насаджень на вулицях-71,4 га; зелених насаджень на 

схилах, зелених зонах-225,8 га. 

Управління зелених насаджень 



 
Здійснено посадку 893 крупномірних дерев 

із грудкою землі  

 



Висаджено 613,27 тис. квітів  
 



Експозиції присвячені Євробаченню-2017  

 



Міські Виставки квітів  
 



Міська виставка плавучих квітників  

 



Підвісні вази  
 



Прикрашання об’єктів зеленого 
господарства об’ємними композиціями 



Встановлення “освіжаючої рамки” 

Голосіївський парк  



Завезено 10,8 тис.куб.м. ґрунту на об'єкти 
благоустрою 

Відновлено та 
облаштовано 
газонів на площі 
15,6 га 



Знято 1741 сухостійних та аварійних дерев і кущів 



Виконано санітарну обрізку 1787 дерев 
та кроновано 174 дерев 



Проведено роботи з поточного ремонту 

 



Проведено роботи з поточного 
ремонту 



Залучено до робіт із благоустрою біля 1500 
мешканців Києва 

 



Проведено роботи з капітального ремонту 

скверу Миру на Либідській площі  
- розбирання з/бет. покриття – 1850 кв.м. 
- укладання ФЕМ-мощення доріжок – 1892 кв.м. 
- установлення урн – 7 од. 
- установлення лав – 7 од. 
 
Голосіївський парк  
- оновлення дорожньо-стежкової мережі із демонтажем старого 
покриття та укладанням ФЕМ-мощення – 1835 кв.м. 
 
скверу по вул. Ямській 
- демонтажні роботи; 
- монтаж з/б та сітчастої огорожі – 54 пог.м. 
- встановлення лав – 8 од. 
- встановлення урн – 10 од. 
- укладання ФЕМ-мощення доріжок/під лави/коло – 340 кв.м./16 
кв.м./64 кв.м. 



Проведено роботи з капітального ремонту 

 
скверу по просп. 

Голосіївському, 96:  
- встановлено металеві 

огорожі (95 пог.м.), 

- встановлено лавки (8шт) 
- встановлено урни (8 шт) 

- здійснено посадку з 
грудкою землі – дерев та 

кущів (130 од.) 
- влаштовано рулонний 

газон (455 кв.м.)  



Розпочато підготовчі роботи зі збору вихідних даних для оформлення 
землекористування новостворених об’єктів зеленого господарства (парків, скверів) 

згідно рішень Київської міської ради 

Назва об’єкту Площа згідно рішення,га 

Сквер по вул.Ямській, 54-56 0,15 

Сквер по Стратегічному шосе,51 0,35 

Сквер по Стратегічному шосе,41-а 0,3 

Сквер на розі вул.Голосіївська та просп. Голосіївського 0,52 

Сквер по вул.Великій Китаївській,48-а 0,4 

Сквер на розі вул.Голосіївської та просп.Науки 0,6 

Сквер по просп.Науки.18-а 0,33 

Сквер на Саперно-Слобідській ,16-б 0,17 

Сквер вул.Тарасівська,23/25 0,17 

Парк на вул.Метрологічній,14-д та пров.Феофанівському,14-б 
 
Сквер на вул.Заболотного,94 

4,39 
 
0,2 

Сквер просп.Науки,4-а та 4-б 0,17 



 
Виконано корчування 679 од. пнів та підготовлено 

893 од. ям для посадки крупномірних дерев  

 



Звільнено об'єкти зеленого господарства від 
самовільно розміщених ТС (МАФ) 

 



Проведено підготовку до Новорічних свят 
Встановлено  чотири новорічні ялинки, облаштовано новорічну святкову ілюмінацію 



Закінчення реконструкції відкритої 
естради в Голосіївському парку 

Освоєно в 2017 3 915 тис. грн. Для 
закінчення будівництва – підключення 
до мереж необхідно допроектування. 
Кошти замовлені в 2018 році. 



Благоустрій території 
Голосіївського району 



Благоустрій району – прибирання сміття 

 
•Зібрано і вивезено на полігон для утилізації 2,42 тис. м. кв. сміття; 
•Прибрано територію : 
•2879,7 тис. м.кв. прибудинкових територій; 
•13 парків і лісопарків загальною площею 491 га; 
•48 скверів загальною площею 450, га; 
•Очищено від сміття 12 тис.м.кв.  берегової смуги водойм; 
•Прибрано і пофарбовано 427 дитячих майданчиків; 
•Прибрано 75 спортивних майданчиків, 108 господарських та 5 місць для 
вигулу тварин; 
•Надано допомогу технікою та людськими ресурсами підприємств  в 
приведенні кладовищ Голосіївського району та прилеглих територій до 
поминальних днів; 
•Забезпечено ліквідацію навалів сміття на території малоповерхових 
забудов та у місцях загального користування; 
•Всього в 2017 році забезпечено прибирання близько 60 навалів сміття та 
організовано їх вивезення на полігон для подальшої утилізації. 
 



Ліквідація навалів сміття 
Пирогівський шлях 

вул.Профінтерна 

Вул.Кошового 



Прибрано території приватного сектору та загального 
користування 

• ул.Любомирська поряд з авторинком вивезено  
• Вул.Фестивальна, Лауреатська та Пирогівський шлях.  
• вул.Якубовського, 6  
• вул.Глушкова, 61  
• вул.Кочубеївська 40 м.куб.  
• вул.Саксаганського, 73   
• вул.Микильська ботанічна, 31  
• вул.Ямська, 25,  
• вул.Левітана, 3, та вул.Моторна . 
• вул.Лятошинського, 4,  
• вул.Лятошинського, 24 
• вул.Академіка Вільямса, 6 
• вул.Жуковського, 5 провулок Кустанайський, 2 

Всього вивезено на полігон для утилізації приблизно 
 440 м.куб. сміття  

 



Прибирання сміття 
Вул. Саксаганського 

Проспект Науки 



Благоустрій району – прибирання 
сміття 



Прибрано 692 га газонів та вивезено 
 1500 куб.м. від опалого листя та сміття 



Ліквідація осередків несанкціонованої торгівлі 

Метро Палац 
Україна 

Метро Деміївська 

Проведено 36 планових рейдів по ліквідації  осередків стихійної торгівлі 



Ліквідація осередків несанкціонованої торгівлі 

Велика 
Васильківська, 60 

Вул.Антоновича 



КП „ШЕУ Голосіївського району 
міста Києва” 



КП „ШЕУ Голосіївського району міста Києва” 

Поточний  ремонт шляхів – 66,2 тис.м.кв. виконано робіт на 
27149,7 тис.грн 



КП „ШЕУ Голосіївського району міста Києва  
Ремонт доріг 



КП „ШЕУ Голосіївського району міста Києва”  
Ремонт  об’єктів благоустрою виконано 

 на 569,9 тис.грн 



КП „ШЕУ Голосіївського району міста Києва ”  
Поточне утримання доріг і тротуарів 

виконано на 49053,4 тис.грн 

Вул.Антоновича 



 КП „ШЕУ Голосіївського району міста Києва” 

 Ремонт доріг 



Здоровий  спосіб життя, 
 розвиток фізичної культури та 

спорту 



ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ ГОЛОСІЇВСЬКОГО 
РАЙОНУ  МІСТА КИЄВА 

Направлено на оздоровлення та 

відпочинок в дитячі заклади 

оздоровлення-358 дітей,  

зокрема: 

 УДЦ “Молода гвардія”– 35 осіб; 

 МДЦ “Артек” – 34 особи; 

ПЗДОВ “Зміна” – 82 осіб. 



Центр у справах сім’ї та жінок “Родинний дім” 

Безкоштовні консультації юриста та психолога. 

Спільно з Голосіївським РУ ГУ Національної поліції у м. Києві опрацьовано 338 спеціальних 
карток обліку факту скоєння насильства в сім‘ї, 28 осіб направлено для проходження 
корекційної програми. Пройшли програму 15 осіб; надано 2540 послуг, зокрема,  1187 – 
юридичних та 1353 –психологічних.  

 

 
 



Співпраця студентського активу та органів 
виконавчої влади 

На території району функціонує  Студентська рада, 
що включає в себе представників 10 вищих 
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, які 
розташовані на території Голосіївського району. 
За підсумками  2017 року відбулось 10 засідань.  
47 студентівпройшли виробничу практику та 
стажування в Голосіївській РДА. 
Понад 25 студентів, заміщуючи (дублюючи) посади 
керівників структурних підрозділів у березні 2017 
року відчули на собі роботу райдержадміністрації, 
яка була відтворена впродовж робочого дня.  



Щорічний районний конкурс “Жінка року” 
Голосіївського району 

1. “Жінка – лідер року” - Вороніна Лариса Михайлівна; 

2. “Жінка – активна громадська   діячка” - Цикаленко Тамара Вікторівна; 

3. “Жінка – берегиня” - Малішевська Тетяна Олександрівна; 

4. “Жінка – науковець року” - Кузьменко Людмила Олексіївна; 

5. “Жінка – промисловий працівник року” - Ніколайчук Любов Вікторівна; 

6. “Жінка в благодійницькій діяльності” - Сєдляр Олена Володимирівна; 

7. “За внесок жінки у розвиток культури та мистецтва” - Корсун Валентина Іванівна; 

8. “За внесок жінки у сфері фізкультури і спорту” - Коваленко Олена Олексіївна;  

9. “За внесок жінки у сферу соціального захисту” - Водарська Наталія Єгорівна; 

10. “За внесок жінки в охорону здоров’я” - Довгань Олена Іванівна; 

11. “Жінка – підприємець року” - Численко Наталія Юріївна; 

12. “Жінка – найкращий освітнянин року” - Каченко Катерина Іванівна; 

13. “За внесок жінки у розвиок духовності” - Пелюховській Марія Пилипівна; 

14. “Жінка – державний службовець року” - Завацька Світлана Іванівна; 

15. “За внесок жінки у сфері комунального господарства” - Латанюк Наталія Вікторівна; 

16. “Жінка – правозахисник” - Малихіна Оксана Віталіївна; 

17. “Краща жіноча ініціатива року” - Радченко Таміла Валеріївна. 



День родини Голосіївскього району 
•“Активна громадянська позиція” -родина Білозір-Недзельських; 

•“Родина науковців” –родина Балків; 

•“Родина  волонтерів” – родина Подпрятових; 

•“Багатодітна родина” – родина Харкових; 

•“Родина освітян” – родина Гринчуків;  

•“Родина журналістів за розвиток духовності” – родина Заварзіних-

Козак; 

•“Родина – династія  спортсменів” – родина Просвірніних;  

•“Родина  комунальних працівників” – родина Чепурних; 

•“Родина Промисловців” – родина Романових-Ветрових;   



 

Заходи молодіжного, виховного та національно-
патріотичного спрямування 

 

Районний конкурс краси «Краса Голосієва” 

Урочисте вручення паспортів 
громадян України 

Відзначення Дня молоді 



Фізкультурно-спортивна робота у Голосіївському 
районі міста Києва 

Загалом, у 2017 року проведено на території району 95 
спортивно-масових заходів, участь у яких взяли понад 5 тис. 

осіб , з них 350 дітей, 650 студентів 



Відкритий турнір з силових видів спорту присвячений вшануванню 
пам’яті воїнів АТО “ІІ-й відкритий меморіал героїв АТО” 

23 вересня 2017 року на стройовому плацу військової частини А0136 пройшов 
відкритий турнір з силових видів спорту присвячений вшануванню пам’яті воїнів АТО 

“ІІ-й відкритий меморіал героїв АТО”. 
Участь у визначених змаганнях прийняли понад 100 військовослужбовців, які 

змагалися у перетягуванні канату, становій тязі, масс-реслінгу та багатоборстві. 



Ще трохи статистики 

• Всього кількість багатодітних родин– 1175 
• Видано посвідчень батьків та дітей 
багатодітних сімей в 2017 році –1233 

• За 2017 року надійшло 3 звернення щодо 
встановлення статусу особам, 

постраждалих від торгівлі людьми, 1  
встановлено  статус постаждалої від торгівлі 

людьми  

 
 

 



Служба у справах дітей 



В Голосіївському районі міста Києва створено та 
функціонує п’ять дитячих будинків сімейного типу 



У 2017 році проведено  25 профілактичних рейдів 
«Діти вулиці», «Урок».  

 Під час проведення зазначених рейдів виявлено 15 дітей проведено 
індивідуальна  робота, 3  дітей повернуто в сім'ї, 12 поміщені в дитячі 

заклади.  

 



Обстеження житлових умов 
проживання дітей  
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Центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. 

 •Протягом 2017 року було проведено 2304 групових заходи, охоплено 11316 
учасників, яким надано 23655 соціальних послуг. 

•Сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах надано 6735 
послуг.  

•Здійснювалось соціальне супроводження 5 дитячих будинків сімейного типу, 
в яких виховується 32 дитини-сироти, дітей позбавлених батьківського 
піклування та 1 прийомної сім'ї, в якій виховується 1 дитина. 

•Дитячим будинкам сімейного типу надано 1409 послуг, 34 послуги 
прийомним сім’ям.  

•Охоплено 228 сімей,  в яких один або кілька членів мають інвалідність. 

• Проведено 98 заходи за тематикою «Соціалізація дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями та дітей з сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах», охоплено 3102 дитини, надано 4706 соціальних послуг 

•Протягом 2017 року надано 1987 інформаційних послуги, 961 соціально- 
педагогічних послуги та 441 соціально-економічні послуги.  

 



Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. 

У 2017 році відбулося 8  
культурологічних заходів, 

зокрема, відбувся ювілейний 
концерт сімейного клубу 

«Капітошка», де діти взяли участь 
у святковій програмі та отримали 

подарунки 
 

Сім’ї  учасників антитерористичної операції залучаються 
до соціокультурних заходів району, протягом 2017 року 
ними було відвідано 13 заходів, а саме, «Зима на ДНГ», 
свято до Міжнародного жіночого дня, відвідування 
національних музеїв, перегляд вистав в Національному 
академічному драматичному театрі імені Івана Франка, 
«Лускунчик», «Квітка Будяк», «Назар Стодоля» та 
«Мартин Боруля». Відвідали виставу «Спляча красуня» 
в Національній опері України.  



Освіта 



Мережа загальноосвітніх навчальних 
закладів району - 44 заклади 
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Випускники  2017 року 

Повна загальна середня освіта Базова середня освіта 



Досягнення Голосіївського району в забезпеченні 
результативної участі учнів – членів МАН на міському етапі 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт і в цьому році 
відзначено перехідною Почесною відзнакою Київської Малої 

академії наук учнівської молоді «Золота сова»   



Виконані роботи по галузі “ОСВІТА” за 
рахунок ПСЕР 2017 в дитячих садках 

РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (4 413 тис. грн): 

• ДНЗ №506, СТРАТЕГIЧНЕ ШОСЕ, 54 

• ДНЗ №150 ВУЛ. ЛУЦЕНКА, 13А 

• ДНЗ №439, ПРОСП. ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 124А 

• ДНЗ №667 ВУЛ. ЛУЦЕНКА, 13Б 

• ДНЗ №305, ВУЛ. ЛIСНИЧА, 3  

 

РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКIВ (3 311 тис. грн.) 

• ДНЗ №92, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 4/2  

• ДНЗ №764, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 168  

• ДНЗ №642 ВУЛ. ЯКУБОВСКОГО, 1Б  

• ДНЗ №640 ВУЛ. ЯКУБОВСКОГО, 1 

• ДНЗ №221, ПРОСП. ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 114А  

• ДНЗ № 389, ПР-Т НАУКИ,100  

• ДНЗ №61, ВУЛ. ТАРАСIВСЬКА, 13  



Відриття ДНЗ 305 (вул.Ліснича) 



Виконані роботи по галузі “ОСВІТА” за 
рахунок ПСЕР 2017 в дитячих садках 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ (1 056 тис. грн.) 

• ДНЗ №764 ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 168 

• ДНЗ №221 ПРОСП. ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 114А  

• ДНЗ №328 ВУЛ. БУРМИСТРЕНКА, 5 

• ДНЗ №129 ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 89А  

• ДНЗ №641 ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1А 

• ДНЗ №389 ПРОСП. НАУКИ, 100 

 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЕЛЬ (1 039 тис. грн.) 

• № 513, ПР-Т ГЛУШКОВА, 20  

• ДНЗ № 150, ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА, 13А  

• ДНЗ № 341, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 150-А  



Виконані роботи по галузі “ОСВІТА” за рахунок 
ПСЕР 2017 в загальноосвітніх школах  

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМIЩЕНЬ (1 053 тис. грн.) 
• ЗНЗ №85, ПР-Т ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 36 
• НВК "СЛАВУТА", ВУЛ. В. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 36  

 
ЗАМIНА ВIКОН (8 872 тис. грн.) 
• ЗНЗ № 85, ПРОСП. ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 36  
• ЗНЗ № 122, ВУЛ. КИТАЇВСЬКА, 22  
• ГIМНАЗIЯ №179, ПРОСП. ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 120-В  
• ЗНЗ № 37, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 130/17  
• ЗНЗ № 132, ПРОСП. ГЛУШКОВА, 28  
• ЗНЗ № 87, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 4/6  
• ЗНЗ № 92, ВУЛ. ТАРАСIВСЬКА,11  
• ЗНЗ № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Д  
• ГIМНАЗIЯ № 33, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 79-Б  
• ЗНЗ № 260, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б  
• ЗНЗ №130, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 128  
• ЗНЗ №273, ВУЛ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А  
• ЗНЗ №186, ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 8  



Виконані роботи по галузі “ОСВІТА” за рахунок 
ПСЕР 2017 в загальноосвітніх школах  

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТIНЬОВИХ НАВIСIВ ТА IГРОВИХ МАЙДАНЧИКIВ (281 тис. грн.) 

• НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СЛАВУТА", ВУЛ. В. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 36  

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКIВ (4 080 тис. грн.) 

• ГIМНАЗIЯ №59, ВУЛ. В.КИТАЇВСЬКА, 85  

• ЗНЗ № 122, ВУЛ. КИТАЇВСЬКА,22  

• ЗНЗ № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО,7Д  

• ЗНЗ № 241, ВУЛ. ГОЛОСIЇВСЬКА,12  

• ЗНЗ № 33, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА,79-Б  

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛIЗАЦIЯ) (834 тис. грн.) 

• ЗНЗ №269, ВУЛ. АК. ГЛУШКОВА, 17-А  

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЕЛЬ (2 080 тис. грн) 

• ЗНЗ № 15, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА,12-А  

• ЗНЗ № 220, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО,7-Г  

• ЗНЗ № 273,ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА,94-А  

• ЗНЗ № 236, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 144  

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПIДПIРНИХ СТIН (730 тис. грн.) 

• ЗНЗ № 122, ВУЛ. КИТАЇВСЬКА, 22 
 



Виконані проектні роботи по галузі 
“ОСВІТА” за рахунок ПСЕР 2017 

ПРОЕКТНІ РОБОТИ ПО УТЕПЛЕННЮ ФАСАДІВ ЗНЗ (600  тис. грн.) 

• ЗНЗ № 122, ВУЛ. КИТАЇВСЬКА, 22 

• ЗНЗ № 273, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А 

• НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "БАРВIНОК", ПРОСП. АКАДЕМIКА ГЛУШКОВА, 
55-А 

• ЗНЗ №260, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б 

Проектні роботу по ремонту огорож ЗНЗ (250 тис. грн.) 

• ЗНЗ № 273, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А 

• НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СЛАВУТА", ВУЛ. В. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 36  

• ЗНЗ № 260, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б 

• ЗНЗ № 220, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Г 

• ЗНЗ № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Д 

Проектні роботи по капітальному ремонту огорожі та дитячого майданчику (100 тис. 
грн.) 

• ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 305, ВУЛ. ЛIСНИЧА, 3 
 



Виконані роботи по галузі “ОСВІТА” за рахунок 
ПСЕР 2017 в інтернатах (3 407 тис. грн.) 

 

 

 КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДIВ 

• IНТЕРНАТ №11, ВУЛ. ВОЛЗЬКА, 12-А 

  

ЗАМIНА ВIКОН  

• IНТЕРНАТ № 11, ВУЛ. ВОЛЗЬКА,12-А 

•  IНТЕРНАТ № 9, ВУЛ. СЕЧЕНОВА,9  

 

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЕЛЬ  

• IНТЕРНАТ № 9, ВУЛ. СЕЧЕНОВА,9  

Заміна вікон в інтернаті №11 



 
Вводиться в експлуатацію ДНЗ №106 

 
Замовник КП “Спецжитлофонд” 



Будівництво спортивного залу ЗНЗ 151 (вул. Ліснича) 
(бюджет 79 млн. грв., в 2017 -  7 690 тис. грн.) Всього 

виконано робіт на 38 млн. грн з 2004 року.  



Об'єкти освіти, що будуються за 
рахунок капіталовкладень міста 

Реконструкція ДНЗ № 658 (Голосіївський 
проспект 94/96) – виконано робіт 1 810 тис. грн 

Реконструкція ДНЗ № 61 (Володимирська 61) – 
виконано проектування  на 232 тис. грн. 

Реконструкція ЗНЗ №241 (Голосіївська 12) – 
виконано проектування та  частина робіт на 1 
810 тис. грн. 

Реконструкція з прибудовою гімназії №59 
(Велика Китаївська 85) – виконано 
проектування на суму 750 тис. грн. 

 



Нагородження  переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів – членів Голосіївської районної філії Київського 

територіального відділення  МАН  України  (Київської  Малої  академії  
наук учнівської молоді) 

У  І  (районному)  етапі  
Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких робіт учнів – членів 
Голосіївської районної філії Київського 
територіального відділення  МАН  України  
(Київської  Малої  академії  наук учнівської 
молоді)  взяли участь  315 учнів із 28 
навчальних закладів  району, у тому числі з 
трьох приватних.      

Перемогу в районному етапі (І, II 
та III  місця) здобули 193 учні, що 
складає 61% від загальної  кількості  
учасників  І  етапу  конкурсу-захисту.      

 



Учасники Всеукраїнського конкурсу 
 «Учитель року - 2018» 

Проведено  І (районний) тур 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 
- 2018», у якому взяли участь 20 
педагогічних працівників із 15-ти 
загальноосвітніх закладів району 



УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 



Фінансування соціальних програм 
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Міська цільова програма «Турбота. 

Назустріч киянам» на 2016-2018 роки, 

тис. грн. 

Міська цільова програма «соціальне 

партнерство» на 2016-2018 роки, тис. 

грн. 

2016 рік 

1917,5 

2016 рік 

207,8 

2017 рік 

3457,2 

2017 рік 

198,7 



Стан призначення житлових субсидій 
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Кількість отримувачів житлових 

субсидій, сімей 

Сума призначених субсидій, 

млн. грн.  

2016 рік 

13278 
2016 рік 

2,85 

2017 рік 

27792 

2017 рік 

20,37 



Розподіл домогосподарств-одержувачів 
субсидій за кількістю осіб 

Сім’ї з 1-ї особи 

42% 

Сім’ї з 2-х осіб 

25% 

Сім’ї з 3-х осіб 

17% 

Сім’ї з 4-х осіб 

10% 

Сім’ї з 5-ти осіб і 

більше 

6% 

2017 рік 



Фінансування пільг на житлово-комунальні 
послуги, млн.грн 

2016 рік 

39,27 
2017 рік  

42,37 



Кількість отримувачів різних видів 
соціальної допомоги 

№  п/п Вид допомоги 

2016 рік  2017 рік 

Кількість 

одержувачів 

Фінансування 

(тис.грн.)  

Кількість 

одержувачів 

Фінансування 

(тис.грн.) 

1. 

  

  

  

  

  

Державна допомога сім’ям з дітьми:  9457 9197,45 9527 9824,28 

• допомога при народженні дитини;  7871 7699,6 8383 8069,9 

• допомога по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку;  
592 76,98 0 0 

• допомога на дітей одиноким матерям;  859 992,5 987 1204,9 

• допомога на дітей, над якими встановлено 

опіку чи піклування;  
119 412,89 139 529,7 

• допомога при усиновленні дитини;  16 15,48 20 16,78 

2. Державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям  
288 570,1 306 619,63 

3. Державна соціальна допомога інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам 
1565 2015,36 1630 2443,85 

4. Тимчасова допомога на дітей, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів 
29 19,64 26 20,72 

5. Державна соціальна допомога на дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам 

6 123,64 5 123,64 



Виплата матеріальної допомоги  
та компенсацій 

П/п Вид допомоги 2016 рік 2017 рік 

Перебувають 

на обліку, 

кількість осіб 

Звернулись за 

звітний період, 

кількість осіб 

Перебувають 

на обліку, 

кількість осіб 

Звернулись за 

звітний період, 

кількість осіб 

1. Одноразова  адресна матеріальна допомога малозахищеним 

верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах (програма «Турбота.Назустіч 

киянам») 

- 693 Призначено 

497 особам на 

суму 324 700 

грн. 

- 92 Призначено 

393 особам на 

суму 341 700 грн. 

2. Компенсації особам, які надають соціальні послуги 219 57 204 52 

3. Компенсації непрацюючим працездатним особам, які здійснюють 

догляд за інвалідом І групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку 

58 14 88 32 

4. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на 

пенсію та інвалідам 

277 58 352 115 

5. Одноразова матеріальна допомога інвалідам та непрацюючим 

малозабезпеченим особам (постанова КМУ № 158) 

- 24 - 56 

6. Одноразова матеріальна допомога постраждалим особам та 

внутрішньо переміщеним особам (постанова КМУ № 535) 

- 22 - - 

7. Одноразова допомога військовослужбовцям звільненим з 

строкової служби (постанова КМУ № 185) 

- 28 - 20 

8. Допомога особам, які отримали ушкодження або членам сімей 

осіб, які загинули під час участі в акціях громадського протесту 

- 13 - 3 

9. Допомога в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких 

категорій осіб  відповідно до Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (постанова КМУ 

№ 336) 

- 1 - 1 

10. Виплати згідно постанов Кабінету Міністрів України  і 

розпоряджень Київської міської державної адміністрації (до свят) 

- 80 - 57 



Особи, які перебувають на обліку, як 
постраждалі внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 
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2016 рік 2017 рік  

3027 осіб 

2944 осіб 



Одноразова  адресна матеріальна допомога 
малозахищеним верствам населення міста Києва 

та киянам, які опинилися в складних життєвих 
обставинах (програма «Турбота.Назустіч киянам») 
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Звернулось осіб Призначено допомогу 

2016 рік 

 

693 2016 рік 

 

497 

2017 рік 

 

902 

2017 рік 

 

1087 



Середній розмір адресної матеріальної  допомоги 
малозахищеним верствам населення міста Києва 

та киянам, які опинилися в складних життєвих 
обставинах (програма «Турбота.Назустріч киянам») 
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1004,4 



Внутрішньо перемішені особи 
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допомоги звернулось, 
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Звернулося за 
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За призначенням 
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шестимісячний термін, 

сімей 
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2016  

Рік 

 

5005 

За  

2016  

Рік 

 

1486 

За  

2016  

Рік 

 

3519 

За  

2017  

Рік 

 

5484 

За  

2017  

Рік 

 

1712 

За  

2017  

Рік 

 

3772 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  

від 01 жовтня 2014р. № 505  

«Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг»  



Стан погашення заборгованості із заробітної плати 
на підприємствах, в установах та організаціях 

Голосіївського району міста Києва 

№ п/п Назва підприємства, установ та організацій  
01.12.2016 01.12.2017 

1 ПОГ «Київське УПВ №1 УТОС» - 72,60 
2 ДП "Українська державна база авіаційної охорони 

лісів" 975,30 979,80 

3 НУБіП України - 27,70 
4 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії 

НАНУ 

- 21,70 

5 ДП  Укоопспілки «Проектний інститут «Укооппроект» 59,80 - 

6 ДП Київський завод «Імпульс» 185,90 - 

Приватний сектор 
7 ТОВ «Сістем інтегрейшн сервіс» 120,40 - 
8 Українська аграрна біржа 547,10 - 

Економічно неактивні 
9 ТОВ  «Бритиш  моторс  «Україна» 98,00 98,00 

10 ПТ "Ломбард Діамантовий дім" ТОВ "Діамант-Т і 

Компані" 

648,00 648,00 

ВСЬОГО 2634,50 1847,80 



Реабілітаційні заходи, для потреб осіб з 
обмеженими можливостями в забезпеченні 
технічними та іншими засобами реабілітації 



Забезпечення засобами реабілітації 
малозахищених мешканців Голосіївського району 



Реформування системи охорони 
здоров’я, забезпечення 

доступності якісних медичних 
послуг 





 

За комунальними  некомерційними 
підприємствами галузі ОЗ, 

 станом на 01.01.2017 року закріплено 249 тис. 

978 мешканців для обслуговування 

 

Всього 249 тис. 978 мешканців 

Доросле населення  

200 тис. 980 мешканців 

Дитяче населення         

48 тис. 998 дітей 



Чисельність населення,  
яке обслуговувалось закладами 

охорони здоров’я району 

РІК Дорослі 
 

Діти 
 

Всього 

2017 200980 48998 249978 

2018 204900 49731 254631 

Зросло на: 3920 733 4653 



Відкриття переміщеної АЗПСМ №3, КНП «ЦПМСД №2» 

Голосіївського району м. Києва (4 поверх, корпус А, 

 вул. В.Васильківська, 104) 



Відкриття оптимізованої клініко-
діагностичної  лабораторії КНП «КДЦ» 

Голосіївського району м. Києва  



Відкриття на початку 2017 року відремонтованого нового приміщення 
для розміщення військово-лікарської комісії (ВЛК) Голосіївського 

району м. Києва, Голосіївського районного у місті Києві військового 
комісаріату  (вул. Велика Васильківська, 104,  цокольний поверх) 



Робота міського пересувного флюорографа  
вперше в районі  



Організовано 12 загально-районних медичних акцій 



Праця, заходи, навчання, взаємодія з ЗМІ 



Капітальний ремонт приміщень КНП “ЦПМСД 
№2”  (1 138 тис. грн.) 

 

вул.  Велика Васильківська, 104  вул.  Велика Васильківська, 104 



 

Капітальний ремонт приміщень КНП 
“ЦПМСД №2” (Голосіївська 53)(834 тис. грн.) 

 

вул. Голосіївська, 53 



Ремонт дитячого басейну в амбулаторії №2 
(вул.Якубовського ,6) (1 165 тис. грн.) 



Капітальний ремонт приміщень КДЦ пр. 
Голосіївський 59-а (2 030 тис. грн.), встановлений 

новий теплопункт ( 1 108 тис. грн) 



УОЗ у  2017 році виконано та проведено: 
- 48 робочих нарад з підпорядкованими 
закладами та запрошеними на яких розглянуто 
371 питання; 

- начальником УОЗ видано 172 накази з основної 
діяльності та 129 наказів по особовому складу; 

-  4 питання розглянуто на апаратній нараді 
Голосіївської районної в місті Києві державної 
адміністрації та 1 питання на колегії; 

-  20 стратегічних питань галузі розглянуто на 
нарадах у першого заступника голови 
Голосіївської районної в місті Києві державної 
адміністрації; 

- опрацьовано 6845 вхідних документів та 3362 
вихідних документів (в порівнянні з 2016 роком  
кількість вхідних документів зросла на 157%, а 
вихідних документів на 117%) 



Розвиток культури 



Структура  мережі 

закладів  культури  району 

50% 

29% 

18% 

3% 

 14 публічних бібліотек  ( 51,2 тисяч читачів ) 

   8 дитячо-юнацьких клубів  ( 1 449 вихованців )  

   5 шкіл естетичного виховання ( 1 545 учнів )  

   1 будинок культури ( 242 гуртківців, 3282 відвідувачів ) 



Позитивні тенденції фінансування галузі  

2015 2016 2017

26,16 

32,12 

48,03 

Загальний фонд бюджету, тис. грн. 



Придбання  комп'ютерної техніки   

та спеціалізованих меблів 

 



Власні надходження галузі  

2015 2016 2017

2086,4 

2546,4 

3062,7 

тис. грн  



Поточний  ремонт 

частини приміщень  

Будинку культури 

«Конча-Заспа» 
вул. Матикіна, 10 

 

 



Завершено капітальний 
ремонт  бібліотеки для 

дітей  
ім. М.Коцюбинського 

просп. Голосіївський, 97 А 
(976 тис. грн.) 

 



Відкриття бібліотеки для 
дітей  

ім. М.Коцюбинського 
просп. Голосіївський, 97 А 

 
 

 



Закладами  культури  організовано більше  
3000  культурно-освітніх  заходів  



Творча  діяльність   
Будинку  культури  “КОНЧА-ЗАСПА” 

 



Учні шкіл естетичного виховання району - 

стипендіати  Київського міського голови 

 



Учні  Київської дитячої музичної школи № 3 
 ім. В.Косенка - переможці престижних 

міжнародних конкурсів  
 

Єлісєєва Катерина 
Міжнародний конкурс  
ім. Євгена  Станковича  

 

Беньковська Дар’я 
Міжнародний конкурс-фестиваль 
 «Golden Stars of Winter»,  
ІХ iнтернацiональний музичний конкурс   пам’ятi 
Спозiто М.I. «International competition music the 
Ukraine» 
 
 



Виховна діяльність 
Централізованої 
системи дитячо-
юнацьких клубів 
«Щасливе дитинство» 



Інформаційно-
просвітницька 
діяльність 
Централізованої 
бібліотечної системи 
району 



День Прапора та День Незалежності 



День захисника 
України 



Загальнорайонні  заходи 



Загальнорайонні  заходи 



Загальнорайонні  заходи 



Пам'ятки культурної спадщини  
Голосіївського району м.Києва 

853 

об’єкти 

623 

пам'ятки  історії 

212  

пам'ятки архітектури 

 4 пам'ятки   

садово-паркового мистецтва  

4  пам'ятки археології 

1 пам'ятка природи 

9 пам'яток  

монументального мистецтва 



Відкриття  меморіальної  дошки  
Олександру Ільченку   





Залучення громади  до процесів 
формування,реалізації та 

контролю міської політики 



14 червня на Установчих зборах 
було обрано новий склад 

Громадської ради при Голосіївській 
райдержадміністрації на 2017-2019 

роки у кількості 35 осіб 

Співробітництво з громадою району 

Протягом року було 
проведено 9 засідань 
Громадської ради 



Муніципальна варта району 
08 грудня між керівниками Голосіївської РДА, 
Голосіївським управління поліції та штабу Київського 
міського громадського формування «Муніципальна 
варта» було підписано тристоронній Меморандум про 
партнерство та співпрацю.  

Основними завданнями «Муніципальної варти» є: 

• забезпечення охорони порядку, профілактика 
правопорушень, інформування органів та 
підрозділів внутрішніх справ про скоєні злочини 
або ті, що готуються; 

• охорона майна, що перебуває у комунальній 
власності; 

• надання окремих видів правової та соціальної 
допомоги; 

• контроль за дотриманням земельного та 
природоохоронного законодавства, благоустроєм 
території, чистотою вулиць, парків, скверів і 
прибудинкових територій, паркуванням 

автотранспорту, охороною паняток, 
організацією торгівлі, громадського 
харчування та побутового обслуговування 
тощо. 



Громадські проекти 2017 

За результатами голосування в Голосіївському районі з міського бюджету були 
профінансовані 3 громадські проекти на загальну суму 2 059 285,00 грн: 
• проект Євгена Карася «Простір «Освітня асамблея»,  
• проект Надії Саковської «Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл 
Голосіївського району» 
• проект Філіпа Альїда «Реконструкція спортивного поля при школі №186» 



Громадські проекти 2018 

• проект №73 «Голосіїв майбутнього 
(DistrictofKyivSmartCity)» - 1641 голосів; 

• проект №584 «Сита мобілка» - 1050 голосів; 
• проект №264 «Подаруй майданчик мрії дітям у 

власному дворі!» - 832 голосів; 
• проект №141 «Дитячий простір на вулиці 

Бурмистенка» - 821 голосів; 
• будівництво сучасного футбольного міні 

поля  зі штучним покриттям на Теремках-1, 
• утеплення фасаду школи №269 

 



Надзвичайні ситуації 

8 липня 2017 – вибух будинка по пр. 
Голосіївському 70 

26 липня – вибух в будинку по вул. Бурмистенка 12 



Щотижневі зустрічі голови Голосіївської 
райдержадміністрації з мешканцями, 

постраждалими від вибухів у житлових будинків 

Виїзна нарада голови на місці 
вибуху (вул. Бурмістенка,12) 



Кадрова робота 
Відповідно до Закону України «Про державну службу» вступ на 
державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина 
України на посаду державної служби за результатами конкурсу. 

У 2017 році відбулося 
13 засідань 
конкурсної комісії.  
За результатами 
проведених 
конкурсів 
рекомендовано для 
призначення та 
призначено на 
посади державної 
служби категорій «Б» 
і «В» 11 осіб.  



Охорона праці 



Організація охорони праці в районі 
31 жовтня 2017 р. проведено розширену нараду  на тему: «Забезпечення  сталих та безпечних  
умов праці на робочих місцях за допомогою спрямованих заходів: навчання, інформування та 

мотивація працівників» за участю керівників та відповідальних осіб за охорону праці  підприємств, 
установ   та організацій району.  

 

Протягом  2017 року    надано   консультативно-
методичну допомогу 51 підприємствам та 
організаціям району  щодо дотримання Закону 
України „Про охорону праці”, Постанови КМУ від 
01.08.1992 р. №442 „Про порядок проведення 
атестації робочих місць за умовами праці” та інших 
діючих нормативно-правових актів з охорони 
праці. 

 



Організація охорони праці в районі 

Протягом 2017 року було 
проведено 10 заходів з 
метою  запобігання 
нещасним випадкам та 
професійним 
захворюванням: 
- 2 засідання круглого 
столу;  
- 4  розширені нарада; 
- нарада-семінар;  
- виїзна нарада-семінар   
-урочиста нарада до Дня 
охорони праці; 
 
 



25 квітня до Дня охорони праці на урочистій нараді керівництво 
району за сумлінну працю відзначило Подяками голови головного 
редактора журналу  «Охорона праці», представників Головного 
управління Держпраці у Київській області та кращих фахівців 
підприємств району  

Організація охорони праці в районі 



Організаційно-розпорядча діяльність 

Проведено: 
 8 засідань колегії Голосіївської РДА, на яких розглянуто 22 

питання і напрацьовано 82 доручення; 
27 апаратних нарад,  де розглянуто 47 питань та надано 222 

доручення. 
Розглянуто: 
257 запитів на отримання публічної інформації (від 

юридичних осіб та від об’єднань громадян без статусу 
юридичної особи). 

Видано розпоряджень голови адміністрації з основної 
діяльності – 670, з яких подано на державну реєстрацію до 
Головного територіального управління юстиції у м. Києві – 10, з 
них - 7 зареєстровано. 



Робота із зверненнями громадян 
Звернення: Кількість 

звернень за 
2017 рік 

% від 
загальної 
кількості 
звернень 

за 
2017 рік 

Кількість 
звернень за 

2016 рік 

% від 
загальної 
кількості 
звернень 

за  
2016 рік 

- від громадян 2215 52,6 2295 44 
- із вищестоящих органів 
влади (КМДА, КМР, 
Адміністрація 
Президента, Верховна 
Рада України) 

1606 38,1 2284 45 

- органи прокуратури 
України 

22 0,5 33 1 

- від інших організацій та 
установ 

371 8,8 445 10 

Всього 4214 100 5057 100 



Робота із зверненнями громадян 

Найгостріші питання, що турбують мешканців 
Голосіївського району:  
• комунального господарства – 50 %;  
• житлові питання –     15 %;  
• питання соціального захисту – 4 %. 



Робота із зверненнями громадян 

• Головою Голосіївської 
районної державної 
адміністрації проведено 
44 особистих прийоми 
громадян, під час яких 
прийнято 335 
мешканців,  

• 37 виїзних особистих 
прийоми, під час яких 
прийнято 156 громадян. 

• Проведено 3 прямі 
(«гарячих») телефонних 
ліній – надійшло 4 
телефонних дзвінка 



Центр надання адміністративних послуг 
Центром надається 151 адміністративна послуга, з яких 53 
адміністративні послуги структурних підрозділів РДА, відповідно 98  
послуг інших органів і структурних підрозділів. 

Протягом  2017 року Центром було надано 55045 послуг,  
- відділом з питань реєстрації місця проживання/перебування 

фізичних осіб –31610,  
- Державною міграційною службою – 5891 
- відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців -   11036 
 

Також до Центру звернулось 10 суб’єктів господарювання за 
отриманням документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності.  



Центр надання адміністративних 
послуг 



Кількість наданих адміністративних послуг за 2017 рік 

Кількість наданих послуг Центром надання адміністративних послуг у Голосіївському районі за 2017 рік, 

всього у тому числі: 

55045 

Архівним відділом 685 

Управлінням будівництва та архітектури 2 

Відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 11036 

Відділом з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб 31610 

Відділом обліку та розподілу житлової площі 1205 

Відділом приватизації 609 

Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту 504 

Голосіївським районним відділом ГУ ДМС України в м. Києві 5891 

Службою у справах дітей 316 

Управління праці та соціального захисту населення 163 

Головне управління Держгеокадастру у м. Києві 1140 

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА) 

81 

Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 1347 

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 85 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 149 

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 189 

Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві 15 

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області 5 

Управління збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини Департаменту культури 2 

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві 1 

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві 3 

Управління екології та охорони природних ресурсів департаменту міського благоустрою та збереження природного 

середовища 

1 

Управління з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної політики департаменту економіки та інвестицій 2 

Головне управління Держпраці у Київській області 1 

Голосіївське районне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві 3 



Дякую за увагу та 
співробітництво! 


