
 

 Звіт  

про роботу Голосіївської районної  

в місті Києві державної адміністрації  

за  І півріччя 2020 року  

 



Голосіївський район 

Площа - 160,55 кв. км  (19,2% від   

загальної площі м. Києва) 

  

Протяжність району:  

   з півночі на південь – 26,1 км  

   із заходу на схід – 16,5 км 

 

 Населення (наявне) –  

    254 824 осіб 



Головне про Голосіївський район 

 

• 127 промислових підприємств 

• 50 наукових установ 

• 16 вищих навчальних закладів   

• 56 загальноосвітніх навчальних закладів 

• 51 функціонуючих дошкільних навчальних 

закладів комунальної форми власності 

• 18 дитячо-юнацьких клубів 

• 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
 
 



Головне про Голосіївський район 

 
 
 

• 5 музеїв 

• 14 публічних бібліотек  

• 5 шкіл початкової спеціалізованої  мистецької 

освіти   

• Будинок культури «Конча-Заспа»   

• 6 дитячих будинків сімейного типу 

• Консультативно-діагностичний  центр (4 філії) 

• 2 Центри первинної медико-санітарної   

    допомоги (19 амбулаторій) 



Бюджетно-фінансова  

політика  
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Надходження до загального фонду бюджету міста 

Києва по Голосіївському району  

 за І півріччя 2018 - 2020 років, млн. грн 
 



 

Галузь 

Заплановано 

на 2020 рік, 

млн. грн. 

Заплановано на 

І півріччя 2020 

року, млн. грн. 

Використано 

коштів за І 

півріччя  2020 

року, млн. грн. 

Виконання 

бюджету  до 

плану І 

півріччя 

2020 року , % 

Виконано на 

відповідну дату 

попереднього 

року, млн.грн 

Відхилення І 

півріччя 2020 року 

до І півріччя 2019 

року, млн.грн 

Загальний фонд 

 
1 445,4 754,7 645,9 85,6 567,2 +78,7 

Спеціальний фонд 406,0 168,8 41,1 24,3 9,4 +31,7 

 
Плата за послуги 
бюджетних установ 
 

 

52,5 

 

52,5 

 

10,0 

 

19,0 

 

18,9 

 

-8,9 

Разом 1 903,9 976,0 697,0 71,4 595,5 +101,5 

 
Стан використання коштів загального фонду бюджету 

за І півріччя 2020 року 



Структура видатків загального фонду бюджету  

в розрізі галузей 

80,5% 

8,0% 

3,7% 4,6% 1,5% 1,7% 

Освіта-520,2 млн.грн (80,5%) 

Державне управління -51,8 млн.грн (8,0%) 

Житлово-комунальне господарство -23,6 млн.грн (3,7%) 

Соціальний захист -29,4 млн.грн (4,6%) 

Культура і мистецтво - 9,8 млн.грн (1,5 %) 

Фізична культура-11,1 млн. грн (1,7%) 
Всього  645,9 млн. грн  



 

Галузь 

Заплановано 

на 2020 рік, 

млн. грн. 

Заплановано на 

І півріччя 2020 

року, млн. грн. 

Використано 

коштів за І 

півріччя  2020 

року, млн. грн. 

Виконання 

бюджету  до 

плану І 

півріччя 

2020 року , % 

Виконано на 

відповідну дату 

попереднього 

року, млн.грн 

Відхилення І 

півріччя 2020 року 

до І півріччя 2019 

року, млн.грн 

Освіта 

 
1 170,5 615,4 520,2 84,5 462,8 +57,4 

Соціальний захист 59,5 33,4 29,4 88,0 23,7 +5,7 

Житлово-комунальне 
господарство 60,1 27,3 23,6 86,4 17,1 +6,5 

Культура і мистецтво 25,4 11,5 9,8 85,2 10,1 -0,3 

Фізична культура і 

спорт 
24,0 12,6 11,1 88,1 9,5 +1,6 

Державне управління 105,9 54,5 51,8 95,0 44,0 +7,8 

ВСЬОГО 1 445,4 754,7 645,9 85,6 567,2 +78,7 

 

Стан використання коштів  загального 

фонду бюджету за І півріччя 2020 року 



Структура видатків загального фонду бюджету в 

розрізі видатків  

82,7% 

4,7% 

1,8% 

0,1% 10,7% Заробітна плата з 
нарахуваннями  -                   
534,5 млн.грн (82,7%) 

Енергоносії - 30,7 млн.грн 
(4,7%) 

Харчування -11,4 млн.грн 
(1,8%) 

Медикаменти-0,1 млн.грн. 
(0,1%) 

Інші незахищені видатки -  
69,2 млн.грн (10,7%) 

Всього  645,9 млн. грн  



Напрямки використання 
Заплановано 
на 2020 рік,  

млн. грн 

Заплановано на 
І півріччя 2020 
року, млн.грн 

Використано 
коштів за І 

півріччя 2020 
року, млн. грн 

Виконання 
бюджету до 

плану   
І півріччя 2020 

року , % 

Заробітна плата та нарахування на неї 1 048,7 597,5 534,5 89,5 

Теплоенергоносії 111,8 45,6 30,7 67,3 

Харчування 62,6 19,0 11,4 60,0 

Медикаменти 1,0 0,1 0,1 100,0 

Інші незахищені видатки в т.ч.: 221,3 92,5 69,2 74,8 

- придбання обладнання та інвентарю 51,1 20,2 13,4 66,3 

- оплата послуг  (крім комунальных), судовий 
збір, підвищення кваліфікації працівників 

73,6 27,2 17,0 62,5 

- видатки на відрядження 3,5 1,0 0,3 30,0 

- видатки на благоустрій , утримання 
внутрішньоквартальних проїздів, 
дезинфекція  місць загального користування 
в житлових будинках  

60,0 27,3 23,6 86,4 

- допомога малозабезпеченим громадянам 
та дітям-сиротам 

12,4 7,7 6,3 81,8 

-компенсація  приватним школам за 
навчання дітей 

20,7 9,1 8,6 94,5 

ВСЬОГО 1 445,4 754,7 645,9 85,6 

Стан використання коштів загального  фонду  бюджету  

в розрізі видатків за І півріччя 2020 року 



Структура видатків спеціального фонду бюджету 

в розрізі галузей  

19,7% 

47,9% 

13,6% 

1,7% 

0,5% 
1,0%   7,5% 8,1% 

Житлово-комунальне господарство - 19,7 млн.грн (47,9%) 
Капітальні вкладення-8,1 млн.грн (19,7%) 
Освіта - 5,6 млн.грн (13,6%) 
Соціальний захист - 0,7 млн.грн (1,7%) 
Державне управління -0,2 млн.грн (0,5%) 
Культура і мистецтво- 0,4 млн.грн (1,0%) 
Фізична культура - 3,1 млн.грн (7,5%) 
Цільовий фонд - 3,3 млн.грн (8,1%)  

Всього  41,1 млн. грн 



 

Галузь 

Запланован

о 

на 2020 рік, 

млн. грн. 

Заплановано на І 

півріччя 2020 

року, млн. грн. 

Використано 

коштів за І 

півріччя  2020 

року, млн. 

грн. 

Виконання 

бюджету  до 

плану І 

півріччя 

2020 року , % 

Виконано на 

відповідну дату 

попереднього 

року, млн.грн 

Відхилення І 

півріччя 2020 року 

до І півріччя 2019 

року, млн.грн 

Освіта 110,6 49,8 5,6 11,2 2,0 +3,6 

Соціальний захист 1,1 1,1 0,7 63,6 0,6 +0,1 

Житлово-комунальне 
господарство 114,0 65,9 19,7 29,9 0,5 +19,2 

Культура і мистецтво 4,8 3,4 0,4 11,8 0,0 +0,4 

Фізична культура і спорт 8,7 4,8 3,1 64,6 0,6 +2,5 

Державне управління 3,4 0,5 0,2 40,0 0,6 -0,4 

Капітальні вкладення 153,5 38,7 8,1 20,9 0,0 +8,1 

Цільовий фонд (на 
утримання та благоустрій 
зелених насаджень) 

9,9 4,6 3,3 71,7 5,1 -1,8 

ВСЬОГО 406,0 168,8 41,1 24,3 9,4 +31,7 

 

Стан використання коштів спеціального 

фонду бюджету за І півріччя 2020 року 



Структура видатків спеціального фонду 

бюджету в розрізі видатків  

65,2% 

19,7% 

7,1% 
8,0% 

Капітальні ремонти -26,8 млн.грн (65,2%) Капітальні вкладення-8,1 млн.грн  (19,7%) 

Придбання обладнання - 2,9 млн.грн (7,1%) Видатки на благоустрій - 3,3 млн.грн (8,0%) 

 

             Всього  41,1 млн. грн 



Напрямки використання 
Заплановано 
на 2020 рік, 

млн. грн 

Заплановано на І 
півріччя 2020 
року, млн.грн 

Використано 
коштів за І 

півріччя 2020 
року, млн. грн 

 

Виконання 
бюджету до плану 

І півріччя 2020 
року, % 

Придбання обладнання 38,6 22,3 2,9 13,0 

Капітальні ремонти, 
облаштування ігрових та 
спортивних майданчиків  

204,0 103,2 26,8 26,0 

Капітальні вкладення 153,5 38,7 8,1 20,9 

Видатки на благоустрій за 
рахунок коштів цільового фонду 

9,9 4,6 3,3 71,7 

ВСЬОГО 406,0 168,8 41,1 24,3 

Стан використання коштів спеціального  фонду бюджету   

в розрізі видатків за  І півріччя 2020 року 



Проекти-переможці громадського бюджету Голосіївського району 

ID проекту Назва проекту Вартість проекту Профінансовано 

292 Облаштування ігрового майданчика ДНЗ № 389 54,200 0 

328 СТОП_Булінг (цькування) 131,794 0 

564 Обладнання для актової зали школи № 130 271,200 271,200 

570 Нове обладнання для кабінетів інформатики школи 130 88,164 87,054 

1111 Нова огорожа для Закладу освіти № 15 718,301 0 

1152 Благоустрій шкільного подвір’я ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва 2908,885 0 

1154 Вивільнення від автомобілів пішохідної зони біля станції метро Теремки 259,536 0 

1259 Безпечні тренування спортсменів секції велоспорту КДЮСШ-15 575,040 555,000 

1260 Комфортні умови тренувань на футбольних полях КДЮСШ-15 367,440 364,320 

1271 Ремонт спортивної зали в Спеціалізованій школі №112 ім. Тараса Шевченка 550,582 0 

1285 Зелена територія комфорту теремківського озера 232,380 0 

1307 Сучасний харчоблок для Спеціалізованої школи № 112 ім. Тараса Шевченка 381,465 0 

1395 Азбука хореографії 99,360 96,360 

1400 Дітям Голосієва - сучасне обладнання 140,644 93,712 

1419 Спортивна площадка ліцею № 227 331,200 0 

1751 Інтерактивний комплекс для Школи № 92 55,320 54,745 

1840 Сучасна оргтехніка для Спеціалізованої школи № 165 126,060 125,345 

1856 Оснащення фізичного кабінету в СШ № 92 ім. Івана Франка 116,544 116,400 

2014 Магія хімії 232,075 229,854 

2061 Evorank у Ліцеї № 227 імені М.М. Громова 150,000 0 

  ВСЬОГО, тис. грн: 7790,190 1993,990 



Реалізовано 9 проєктів-переможців громадського 
бюджету на загальну суму 1 900,278 тис. грн 

Проєкт № 570 «Нове обладнання 
для кабінетів інформатики  

школи №130» - 87,05 тис. грн 

Проєкт № 564 «Обладнання для актової 
зали школи № 130» - 271,20 тис. грн 

Проєкт № 1840 «Сучасна оргтехніка для спеціалізованої школи № 165» – 125,35 тис. грн 



Проєкт № 1856 «Оснащення 
фізичного кабінету в СШ № 92 
ім.Івана Франка» - 116,40 тис. грн 

Проєкт № 2014 «Магія хімії» - 229,85 тис. грн 

Проєкт №1751 «Інтерактивний 
комплекс для Школи №92»  

- 54,75 тис. грн 



Проєкт № 1259 «Безпечні тренування 
спортсменів секції велоспорту 
КДЮСШ-15» – 555,00 тис. грн 

Проєкт №1260 
«Комфортні 

умови 
тренувань  

на футбольних 
полях 

КДЮСШ-15» - 
364,32 тис. грн 

Проєкт № 1395 «Азбука хореографії» - обладнано хореографічними станками  
5 дитячо-юнацьких клубів Централізованої системи «Щасливе дитинство» – 

 на суму 96,36 тис. грн 



Проєкт № 1400 "Дітям Голосієва-сучасне обладнання»  
для технічного оснащення ДЮК «Ровесник»  -  на стадії завершення:  
придбано проектор, інтерактивну дошку, акустичну та радіосистеми  

на суму 93,71 тис. грн 



Підвищення ефективності  

управління комунальним майном  

територіальної громади м. Києва 

 на території Голосіївського району 



Обслуговування 
житлового фонду: 
173;  14998,90 кв. м 

Культура, туризм та 
охорона культурної 

спадщини: 3;                
65,50 кв. м 

Освіта: 108;                     
19080,77 кв. м 

Охорона здоров'я: 
46; 14049,60 кв. м 

Спорт: 2; 178,60 кв. 
м 

Кількість діючих договорів оренди  



6 714,02 

5 833,98 

5 676,18 
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Отримано орендної плати, тис. грн. 



КП "Керуюча 
компанія з ОЖФ 

Голосіївського 
району міста Києва"; 

40 од.,  
площею  

3961,35 кв. м 

Комунальні 
некомерційні 

підприємства галузі 
охорони здоров'я;  

7 од.,  
площею  

603,40 кв. м 

Управління освіти 
Голосіївської РДА;  

10 од.  
площею  

1373,20 кв. м 

Вільні приміщення комунальної 
власності, які пропонуються для 

оренди 



 

    Реєстрація права власності на нерухоме майно 

№ з/п Назва  галузі 

Будівлі, споруди, приміщення, що обліковуються на балансі 
(об'єкти, які підлягають реєстрації відповідно до законодавства) 

Усього 

З них зареєстровано  
у І півріччі 2020 року 

Усього 

Сумарна 
кількість 
об'єктів 

кв.м. 
кількість 
об'єктів 

кв.м. 

1 2 3 4 5 6 

1 СПОРТ 23 5 613,90 0 0 

2 ДІТИ ТА СІМ'Я 8 1 431,90 0 0 

3 ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 12 43 573,02 0 0 

4 ОСВІТА 93 290 688,50 20 51 185,20 

5 КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ ТА ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 30 8 164,60 0 0 

6 УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 15 2 302,20 0 0 

7 ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 207 31 172,54 11 1 306,20 

  ВСЬОГО: 388 382 946,66 31 52 491,40 
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до нарахованої, % 



 

 

Підвищення рівня 

конкурентоспроможності 

промислового комплексу 
Голосіївського району 

  
 



Реалізація продукції промисловими 

підприємствами Голосіївського району 

за І півріччя 2018-2020 років, млн.грн 
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 на експорт 



Питома вага обсягу реалізації продукції 

промисловими підприємствами в місті Києві 

Шевченківський 
44% 

Оболонський 
5% 

Голосіївський  
14% 

Решта 16% 

Печерський   
13% 

Подільський  8% 



Структура реалізації промислової продукції  
за видами економічної діяльності  

79% 

12% 

3% 

0,2% 
4,3% 2% Виробництво харчових  продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів та інша неметалева 
матеріальна продукція 

Машинобудування ( крім ремонту і 
монтажу машин і устаткування) 

Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 

Виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і 
устаткування 

Інше виробництво 



 

 
Територіальний розвиток 

 Голосіївського району міста Києва 

 



Територіальний розвиток Голосіївського району 
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План асигнувань на капітальні вкладення 

в розрізі галузей - 153,5 млн грн 

135,8 

10,1 

7,6 

млн грн 

по галузі "Освіта" 

по галузі "Фізична 
культура та спорт" 

по галузі "Житлово-
комунальне 
господарство" 



Територіальний розвиток Голосіївського району 

в частині будівництва/реконструкції на 2020 рік 

Галузь Кількість 
об’єктів 

Сума 
фінансування, 

млн.грн 

Стан виконання 
на 01.07.2020 

Освіта 4 135,8 8,0 

Фізична культура 
і спорт 

1 10,1 3,3 

Житлово-
комунальне 
господарство 

3 7,6 0,5 

Всього 8 153,5 11,8 



Спеціальний фонд бюджету міста Києва  
на І півріччя 2019 року -  І півріччя 2020 року 

по Голосіївському району в частині капітальних ремонтів 

Виконано робіт 

Запланований обсяг 
фінансувань 
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203,9 

млн.грн. 

Виконано робіт Запланований обсяг фінансувань 



Територіальний розвиток Голосіївського району 

в розрізі галузей в частині капітальних ремонтів 

на 2020 рік станом на 01.07.2020  

Галузь Кількість 
об’єктів 

Сума річної 
програми, 

млн.грн 

Стан 
виконання 

робіт, млн.грн 

% 

Житлово-комунальне 
господарство 

211 113,7 39,2 35 

Організація благоустрою 
населених пунктів 

2 0,4 0 0 

Державне управління  2 3,1 0 0 

Освіта 61 73,1 12,9 18 

Виконання інвестиційних 
проєктів 

1 1,5 0 0 

Фізична культура і спорт 3 7,3 2,5 33 

Культура і мистецтво 2 4,8 1,9 40 

Всього 282 203,9 56,5 28 



Територіальний розвиток Голосіївського району 

галузь “ОСВІТА”  ДНЗ в розрізі видів робіт 
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Капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних … 
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Асигнування в 2020 році Кількість об'єктів 



Територіальний розвиток Голосіївського району 

галузь “ОСВІТА” 

ДНЗ №389 
просп.Науки,1

00 



Територіальний розвиток Голосіївського району 

галузь “ОСВІТА”  ЗНЗ в розрізі видів робіт 
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Асигнування в 2020 році Кількість об'єктів 



Територіальний розвиток Голосіївського району 

галузь “Фізична культура і спорт” 

 капітальний ремонт  

ДЮСШ «Тріумф» 
вул.Васильків 

ська,53 



Територіальний розвиток Голосіївського району 

галузь “ЖКХ”  видатки по капітальному ремонту в 
розрізі видів робіт 
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БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ/ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ 
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Асигнування в 2020 році, млн. грн. Кількість об'єктів, шт. 



Галузь “ЖКГ” 
капітальний ремонт вхідних груп  

виконано  роботи на 3 об’єктах капітальний ремонт покрівель  
виконано  роботи на 9 об’єктах 

просп. Глушкова, 57 

вул. Заболотного, 72 

вул.  Луценка, 
5Б 

вул. Набережно-Корчуватська, 68 

вул. 
Лятошинського,12 вул. Лятошинського, 28 



Галузь “ЖКГ” 
капітальний ремонт сходових клітин   

виконано роботи на 5 об’єктах капітальний ремонт внутрішньобудинкових 
інженерних мереж  

завершено роботи на 5 об’єктах 

вул. Казимира Малевича, 53/30 

вул. Набережно-
Корчуватська, 84 

вул. Набережно-
Корчуватська, 82 

вул. Васильківська, 
23/16 

вул. Васильківська, 
27 к.2 

пров. Жуковського,  
15 к.3 

пров. Жуковського, 13/16 вул.  Лятошинського, 26А 



 

Галузь “ЖКГ”  

капітальний ремонт асфальтового покриття 



Розвиток споживчого ринку 
  



Розвиток споживчого ринку 

 мережа підприємств торгівлі – 910 од.; 

 ресторанного господарства – 423 од.; 

 мережа підприємств побутового обслуговування - 586 од.; 

 ринків – 6 од.; 

 



Кількість  підприємств торгівлі 

У І півріччі 2020 року 
забезпеченість торговими 

площами на 10 тис. 
мешканців району 
становила 26 кв.м  
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Кількість підприємств побутового 
обслуговування 

 
 
 
 
 
 

У І півріччі 2020 року в районі  
надавали свої послуги  
586 об’єктів побутового 

обслуговування,  
у сфері побуту  

працювало 2742 осіб  
 
 
 

 



Кількість підприємств ресторанного господарства 

Забезпеченість  

посадковими  місцями в закладах 

ресторанного господарства 

(кількість місць на одну  

тисячу осіб) становить 121 місце 
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В районі функціонують 6 ринкових 
підприємств – 7% від діючих в місті Києві 

На ринках облаштовано  

понад 5430 торговельних місць  

(533 з яких є вільними), у тому числі  

понад 155 «соціальних» торговельних місць, 

які надаються громадянам для організації 

продажу (за пільговими тарифами) 

сільськогосподарської продукції 

рослинного походження, вирощеної на 
власних присадибних ділянках 

 

 

- Ринок «Володимирський»  

- Ринок «Одеський» 

- Ринок «Деміївський» 

- ТОВ «Теремки-2» 

- Авторинок «Центральний» 

- Торговий майданчик 
«Феофаніївський» 
 



 Торговельні та  

торговельно-розважальні центри 



Організація та проведення 
сільськогосподарських ярмарків  

     

 

 

 

 

 

 

 

Організовано та проведено: 

   48 районних сільськогосподарських ярмарки  

  залучено 3575 учасників; 

  реалізовано 1601 тонн сільськогосподарської  

продукції, плодоовочевих та продовольчих 

товарів повсякденного вжитку 

    69 сезонні ярмарки 

  реалізовано близько 1211 тонн 

сільськогосподарської продукції, плодоовочевих 
та продовольчих товарів повсякденного вжитку 

53 48 
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Новорічна святкова торгівля 



 

 
Святкова торгівля до свята Масляної 

 
 



Ліквідація несанкціонованої торгівлі  

            Було        Стало 



Комісійні перевірки 



Житлово-комунальне 

господарство 



 

Структура житлового фонду Голосіївського району 
Кількість  житлових будинків 1348 од. 

 

871 

165 

77 

58 
114 66 

комунальної власності Інвестиційні 

відомчі житлово-будівельні кооперативи 

ОСББ відомчі гуртожитки 



Загальна площа житлових будинків, 8630,2 тис. кв. м  

2893,7 

124,6 

415,5 

1116,9 
305,9 

3773,6 

Інвестиційніх Відомчі ЖБК 

ОСББ Гуртожитки Комунальної власності 



Житлові комплекси Голосіївського району 

На території району 

збудовані такі житлові 

комплекси, як “Кришталеві 

джерела”, “Сонячна  Брама”,  

“Казка”, “Британський квартал”, 

“Голосіївський квартал”, “Ліко-

град”,   “Республіка”. 

У порівнянні з початком 

року, житловий фонд району 

збільшився на  6 житлових 

будинків. 

Спостерігається тенденція 

зростання житлового фонду 

району за рахунок будівництва 

інвестиційних  житлових 

будинків 



Відомчі котельні району  

 

Всього на території Голосіївського 

району знаходиться 37 відомчих, 

приватних та комунальних котелень, які 

не перебувають на балансі                        

КП «Київтеплоенерго» (34 працюють 

на природному газі, 3 на твердому 

паливі) з них: 

- окремо розташованих   12 

-дахових    21 

-вбудовано-прибудованих            4 

 



Створення ОСББ 
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Заходи щодо санітарної обробки та дезінфекції місць 

загального користування в житлових будинках 

 



Генеральне прибирання житлових будинків в рамках 

виконання заходів «Чистий четвер» 



Заходи з  благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану  

приведено в належний санітарний стан 882,43 тис. кв.м.  
прибудинкових територій 

приведено в належний санітарний стан 1337,25 
тис.кв.м  газонів та впорядковано 1,3 тис. в.м 

квітників 



Заходи з  благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану  

видалення омели та аварійних сухостійних 
дерев 

ремонт та фарбування лав 
відпочинку 

завантажено для вивезення 13 771,45 
куб.м ВГВ 

вул. Васильківська, 53 
к.1 

просп. Науки, 24 

вул. Голосіївська, 10 

просп. Науки, 16 просп. Науки, 72 

вул. В. Китаївська, 61а  вул. Теремківська, 16  

вул. Деміївська, 35  



Заходи з  благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану  

 роботи по покосу трави  
завезено 160 т піску на  

дитячі майданчики 
очищення решіток зливоприймачів 

вул. Теремківська,17 

просп. Науки, 24 

вул. Заболотного, 8 

вул. Заболотного, 62 

просп. Глушкова, 
31 

просп. Глушкова, 
18 

просп. Науки, 24 



Заходи з  благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану  

очищення горищ, підвалів, 
піддашків вхідних груп 

роботи по фарбуванню графіті та написів різного характеру 

вул. Бурмистенко, 10 

вул. Заболотного, 18 

просп. Науки, 18 



вул. Маричанська, 7 вул. Бурмистенка, 6 к.2 просп. Голосіївський,110 

просп. Голосіївський, 120 к.1 
 

вул. Генерала Родимцева, 
11 

вул. Новопирогівська, 29 



вул. Михайла Стельмаха, 8 пров. Задорожний, 3 к.2 вул. Володимирська, 89 
вул. Володимирська, 

92/39 

вул. Тарасівська, 36 вул. Васильківська,42 вул. Набережно-Корчуватська, 86 вул. Набережно-Корчуватська, 82 



поточний ремонт покрівель  
в 99 житлових будинках 

герметизація стиків стінових панелей  
та деформаційних швів у 7 житлових будинках 

поточний ремонт фасадів  
в 9 житлових будинках 

вул. Метрологічна, 6 вул. Антоновича, 91/14 вул. Теремківська,21 
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підготовка тепло-електроспоживання до роботи в опалювальний сезон 

 
придбання посипкових матеріалів  від ожеледі та необхідного інвентаря 

 



Удосконалення  

соціального захисту  

мешканців району 
  



РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  

 

 

В районі більше 85 тисяч одержувачів  

соціальних допомог, компенсацій,  

субсидій, пільг на житлово-

комунальні послуги та інших 

соціальних виплат, які 

обслуговуються Управлінням праці та 

соціального захисту населення. 

 

На сьогодні право на пільги мають 28 

478  громадян з числа учасників ООС, 

ветеранів війни, осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, ветеранів військової 

служби, ветеранів праці, багатодітних 

сімей та інших категорій.  



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ПРИ 
ОПЛАТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ОТРИМАННІ ПІЛЬГ  

Відділом субсидій: І півріччя 
2020 

І півріччя 
2019 

прийнято заяв на 
призначення субсидії 

744 1 809 

призначено субсидій, 
домогосподарств 

7 792 9 159 

проведено перерахунок 
субсидій,  особових справ 

41 390 46 033 



ПРИЗНАЧЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ  
ТА ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ 

  І півріччя 
2020 

І півріччя 
2019 

Державна допомога сім’ям з дітьми 11301 9457 
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 208 197 
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам 1856 1871 
Компенсація послуги «Муніципальна няня» 181 14 
Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок 
малюка» 

21 188 

557 фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування,  
звернулися за одержанням допомоги на дітей  



УЧАСТЬ УПРАВЛІННЯ У РОБОТІ КОМІСІЙ, УТВОРЕНИХ ПРИ 
ГОЛОСІЇВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ 

АДМІНІСТРАЦІЇ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

Управління організовує роботу та бере 

участь у 17 комісіях, утворених при 

Управлінні та  Голосіївській районній в 

місті Києві державній адміністрації 
 

Всього проведено засідань комісій: 

у І півріччі 2020 року - 44 

у І півріччі 2019 року - 79  



ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ  
«ТУРБОТА. НАЗУСТРІЧ КИЯНАМ» НА 2019-2021 РОКИ» 

За І півріччя 2020 року  

109 осіб з числа малозабезпечених 

одиноких громадян, пенсіонерів, 

учасників АТО та інших верств 

населення забезпечені  

гарячим харчуванням,  

5233 особи - продуктовими наборами  

(за І півріччя 2019 року – 4733 особи) 



СПІЛЬНА РОБОТА З ЄДИНИМ КООРДИНАЦІЙНИМ ЦЕНТРОМ КМДА 
У НАДАННІ ДОПОМОГИ МАЛОЗАХИЩЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ  

В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

Завдяки злагодженій роботі Управління 

з Єдиним Координаційним Центром КМДА та 

представниками соціально-відповідального 

бізнесу, мешканці Голосіївського району  

отримали матеріальну допомогу  

у вигляді 4520 продуктових наборів  



ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ  
«СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО» НА 2019-2021 РОКИ» 

За І півріяччя 2020 року 

 проведено 3 заходи,  

присвячених  

державним святам  

та визначним датам,  

 задіяно більше 300 осіб 



ОБЛІК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ  ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ КАТЕГОРІЙНИХ ОСІБ 

З жовтня 2014 року в Управлінні перебуває на обліку  

18650 внутрішньо переміщених осіб. 
 

За І півріччя 2020 року Управлінням обліковано – 526 осіб, з 

яких 402 сім’ї, 103 дитини, 10 осіб з інвалідністю, 54  

пенсіонери. 
 

За призначенням щомісячної адресної допомоги 

звернулось  1235 сімей, з яких 129 сімей – вперше. 

На обліку в Управлінні станом на 01.07.2020 
перебуває 2284 особи для забезпечення путівкою  

на санаторно-курортне лікування.  
У  І півріччі 2020 р. оздоровлено в санаторіях  

25 осіб  
 (у І півріччі 2019 р. - оздоровлено  428 осіб). 

Шляхом укладення трьохсторонніх договорів 
направлено на отримання послуг з санаторно-

курортного лікування –  103 особи з числа 
учасників АТО, бойових дій, інвалідів війни та ін. 



ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 

За перше півріччя 2020 року 857 
особам, які перебувають на 
надомному обслуговуванні в 
відділеннях соціальної допомоги 
вдома, соціальними робітниками 
надано 134 047 послуги  
(у І півріччі 2019 року 866 особам було 
надано 154 140 заходів) 

 

 

Протягом І півріччя 2020 року відділення забезпечило 
комплектами постільної білизни 4 осіб. Видано 
гуманітарної допомоги у вигляді речей б/в 29 особам 
(у 2019 році – 74 особам), які знаходяться на 
обслуговуванні у відділенні 



В ЦЕНТРІ АКТИВНОГО ДОВГОЛІТТЯ ПРАЦЮЮТЬ: 

  студія комп’ютерної грамотності; 

  студія української та англійської 
мови; 

  творча майстерня з прикладного 
мистецтва; 

  студія ЛФК, йоги та фітболу; 

  кабінет довіри (психологічна 
допомога); 

  студія краси (послуги перукаря, 
консультації косметолога); 

  кабінет масажу; 

  тренінги з питань активного 
довголіття; 

  курси оборони та самозахисту для 
жінок; 

  вокальна студія 

 

У  першому півріччі 2020 року  

Центром активного довголіття надано 

1262 соціальних послуг різних видів 



Підвищення стандартів  

у сфері освіти 



 

 

МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  

 37 закладів загальної 

середньої освіти комунальної 

форми власності    22 152 учні 

51 функціонуючий 

комунальний 

дошкільний заклад 

освіти   8 454 дітей 

2 заклади позашкільної 

освіти     3 807 вихованців 



Робочі групи в закладах освіти 



Прийом громадян 

 

 

 

 

 



Дистанційне навчання 

 

 

 

GOOGLE 

CLASSROOM 

  
 
 
 

Віртуальна платформа: досвід 
вчителів Голосієва зі створення 

власних уроків, блогів, 
ютубканалів, вебінарів з 

використанням дистанційних 
технологій 

http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=
http://golosiivruo.gov.ua/index.php?w=info&id=2161&search=


                    Випуск 2020 

 

 

 

9 класи  -      1870 учнів                                                         

з відзнакою – 123 

 

11 класи – 1167 учнів  

Нагороджено:                                                               

золотою медаллю – 61                                                                     

срібною медаллю – 33 

 

 

 



У закладах загальної середньої 

освіти станом на 01.06.2020 
 

- Відновлено освітній процес в 11-х класах: проводяться індивідуальні 

консультації та групові заняття для випускників з питань державної 

підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 

- Проводяться організаційні заходи щодо переведення учнів до 

наступних класів, випуску учнів 9-х класів, оформлення шкільної 

документації 

- Готуються до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

пункти тестування в закладах загальної середньої освіти (130, 132, 179, 

227, 241,  286) 

- Здійснюється прийом документів дітей до перших класів  

 



Прийом до 1 класів 

 

 

 

 

 



Підготовка закладів освіти до нового 

2020/2021 навчального року 



Задоволення культурних потреб  

та охорона культурної спадщини 



Мережа культурно-освітніх закладів району  

є однією з найбільших у столиці,  

нараховує 28 об’єктів та має  багатогалузеву структуру 

14,0 

8,0 

5,0 
1,0 

публічні бібліотеки - 14 закладів (30,8 тис. читачів ) 

дитячо-юнацькі клуби  - 8 закладів (1 507 вихованців)  

школи естетичного виховання - 5 закладів (1 483 учні)  

будинки культури - 1 заклад (239 гуртківеців, 6,1 тис. відвідувачів) 



Динаміка фінансування закладів культурно-освітньої сфери  

у І півріччі 2020 року, у порівнянні з аналогічними періодами  

минулих років, тис. грн  

2018 2019 2020 

29 981,4 

 34 814,7 

38 652,6 



 

Реалізовано проект Громадського бюджету №1400   

«ДІТЯМ ГОЛОСІЄВА – СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ»  

 
 

Придбано обладнання  
для дитячо-юнацьких 

клубів  
Централізованої 

системи «Щасливе 
дитинство»: 

проектор,  
інтерактивну дошку, акустичну 

та радіо-системи 

 
 

 



Реалізація проекту Громадського бюджету №1395  

«АЗБУКА  ХОРЕОГРАФІЇ» 
 

Обладнано 

хореографічними 

станками 

хореографічні класи 

у 5 дитячо-юнацьких 

клубах  

Централізованої 

системи «Щасливе 

дитинство»: 

«Світанок», 

«Романтик», 

«Олімпія», 

«Ровесник»,  

«Веселка» 



 
У рамках  реалізації  пілотного столичного проєкту  

«СУЧАСНИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ ПРОСТІР»  

продовжується капітальний ремонт бібліотеки №15   

(вул. Набережно Корчуватська, 92) 

 

 

Виконано: 

 Заміну вікон на 

енергозберігаючі 

склопакети 

 Влаштовано 

внутрішні 

перегородки 

 Вирівняно 

підлогу 

 Переобладнано 

мережу 

теплопостачання  

 



 
Власні надходження закладів до спеціального фонду  

у порівнянні з аналогічними періодами минулих років, 

тис. грн  
 

 

Незначне 
 зменшення 

власних 
надходжень у 
порівнянні з  

І півріччям 2019 
пов’язане із 

запровадженням 
на рівні держави 
обмежувальних 
карантинних 

заходів 

2018 2019 2020 

 1 762,0 

2399,8 
 2 187,0 



Придбано комп'ютерну та оргтехніку  

для  Будинку культури «Конча-Заспа»  

та мистецьких шкіл району 



Придбано звукову апаратуру та акустичні системи  

для музичних шкіл району 

  для 
Київської 
вечірньої 
музичної 
школи №1 
ім. 
К.Стеценка  

 

 

 

 для 
Київської 
дитячої 
музичної 
школи №3 
ім. 
В.Косенка 



Матеріали для 

забезпечення діяльності 

закладів 



Засоби для дезінфекції та здійснення  

санітарно-гігієнічних та протиепідемічних 

заходів  

у приміщеннях закладів 



 Розпочато  поточні ремонти в закладах  

культурно-освітньої сфери району 

Ремонт частини приміщення бібілотеки 

ім.М.В.Гоголя (вул.В.Васильківська, 76 б)  

Ремонт навчальних класів ДХШ №9  

(вул. Смолича, 4) 

Ремонт частини приміщення із заміною вікон  

бібілотеки «Деміївська» (просп.Голосіївський, 46/1)  

Ремонт частини приміщення із заміною вікон 
бібілотеки ім.Наталі Забіли (просп. Науки,4) 



Бібліотечні фонди збільшились на 5314 нових видань,  

у т. ч.: періодичних видань – 2117 прим., книг – 3197 прим.  

 



 
Обслуговування читачів в режимі onlinе: 

віртуальні подорожі та презентації 

буктрейлери, книжкові виставки, голосні 

читання  та ін. 

 

Веб-сайті ЦБС Голосіївського району м.Київа http://clsg.ho.com.ua/. Рубрика «Електронне 

урядування». 

Сторінки: «Президент. Верховна Рада. Уряд», «Електронні послуги та реєстри», «Послуги житлово-

комунального господарства», «Пенсії. Пільги. Субсидії», «Місцеве самоврядування», «Соціальні 

послуги», «Зв’язок», «Освітні послуги», «Медичні послуги», «Транспорт», «Інтернет – це просто, «Куди 

піти ВДОМА», «Безкоштовні онлайн-консультації лікарів в період карантину», «Сервіс електронних 

петицій» 



 

Відновлення роботи бібліотек, 

обслуговування читачів з дотриманням 

протиепідемічних вимог   

 



Робота Будинку культури  

«Конча-Заспа» в умовах карантину: 

відкриті onlinе заняття, творчі конкурси 

та змагання, майстер класи, тренування, 

репетиції  



В дитячо-юнацьких клубах  

Централізованої системи «Щасливе дитинство» було 

проведено 209  виховних та культурно-освітніх заходів 



Культурно-

просвітницька 

діяльність  
мистецьких  шкіл   



Організація 

дистанційного 

навчання 

у мистецьких  
школах   





267 учнів мистецьких шкіл району 

 стали переможцями  

міських, всеукраїнських та 

міжнародних мистецьких 

конкурсів  

 

 163 учні   

перемогли в 

престижних 

міжнародних 

мистецьких 

конкурсах 
 



114 вихованців клубних закладів району стали 

переможцями у творчих конкурсах та фестивалях 



 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ  

2019/2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ  

9 УЧНІВ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ 

РАЙОНУ   

СТАЛИ СТИПЕНДІАТАМИ  

 КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

Це один з найвищих показників 

 у порівнянні з іншими районами 

столиці  
 



Районні культурно-мистецькі програми:  

«Березневі зустрічі»,  
«Голосіївська Масниця» 



Районний мітинг біля пам'ятного знаку воїнам-

інтернаціоналістам. Відкриття пам’ятника 

«Загиблим воїнам АТО» до Дня волонтера 

 



 

Пам‘ятки культурної спадщини 
856 

 об'єктів культурної спадщини 

217 

  архітектури 

604  

історії  
28 

мистецтва   

3 

природи 

4 

археології 



ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

 

• Відкрито новий 
об’єкт - Пам’ятний 
знак «Загиблим 
воїнам АТО» на 
території 
Голосіївського 
парку 

• Здійснено 15 
комісійних 
обстежень стану 
благоустрою 
об'єктів культурної 
спадщини району 

• Здійснено 
комплексний 
благоустрій 7 
пам'ятників 
ментального 
мистецтва  і 
територій навколо 
них  



 

Сфера туризму Голосіївського району м.Києва  

24 

готелі 

17 

беззіркових готелів  

7 

зіркових готелів 

474 
щойно виявлених 

179  

туроператорів 

95  

турагентів 

12  

туроператорів внутрішнього 

туризму  

286  

суб’єктів туристичної 

діяльності 



 

Релігійна ситуація в Голосіївському районі  

  1 
Індуїзм 

80 
 зареєстровано релігійних 

організацій за напрямками: 

35 
Християнст

во 

474 
щойно виявлених 

9 
Православна церква України 

32 
Українська православна церква 

1 
Українська греко-католицька 

церва 

5 
Протестанська церква 

 

 

47 
 

культових будівель для 

богослужінь: 

2 

Мусульманс

тво 

1 

Буддизм 

  6 
Неоязичниц

тво 

35 
Протестан 

тизм 



Міжнаціональні відносини. Заходи в рамках районного  

культурно-просвітницького проекту «Діалог культур» 

  

Презентація  

вірменської 

книги 

в бібліотеці 

імені 

В.Симоненка  

для дітей 

 

 

 

 
Захід  

до Дня Пам’яті 

Номана 

Челебіджіхана, 

кримськотатарськ

ого політичного і 

державного 

діяча,  

у Національній 

бібліотеці України 

імені Ярослава 

Мудрого  

 

Захід 

до 210-ї  

річниці 

видатного 

польського 

композитора 

Ф.Шопена 

в Будинку 

актора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розвиток фізичної культури та 

спорту, підтримка соціального 

становлення та розвитку молоді 



 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 

СПОРТИВНА ШКОЛА №15 

 

 
КОМПЛЕКСНА  ДИТЯЧО–ЮНАЦЬКА 

СПОРТИВНА ШКОЛА «ТРІУМФ»  

КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА  

СПОРТИВНА ШКОЛА «АРГО» 

Фізкультурно-оздоровчий центр “Централізована 

система дитячо-юнацьких спортивних клубів за 

місцем проживання «Голосієво» 



 

 
 
 
 
 
 
 

Заходи молодіжного спрямування 
 
 

 
 

Протягом І півріччя 2020 року відбулася 

низка молодіжних заходів інформаційно-

просвітницького, національно-патрічного, 

освітньо-виховного спрямування, 

зокрема: 

- VІ Патріотичний табір військового 

вишколу; 

- Урочиста зустріч керівництва району з 

нагоди Дня молоді; 

- Прем’єрний показ художнього фільму 

патріотичного змісту «Забороненний» в 

Будинку кіно. 

2020

3 

260 

Заходи 

Учасники 



 Студентська рада при Голосіївській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

 

На території району 

функціонує  Студентська рада, 

до складу якої входять 

представники 15 вищих 

навчальних закладів I-IV рівнів 

акредитації 



Фізкультурно-спортивна робота  

Протягом І півріччя 2020 року проведено  14 спортивно-

масових заходів серед мешканців району, до участі в яких 

залучено 870 осіб 



Протягом І півріччя 2020 року організовано та 

проведено 9 відкритих районних чемпіонатів та 

першостей, участь в яких взяли спортсмени з 

різних міст України, та якими охоплено понад 670 

осіб. 



Спартакіада 2020 року 

 

 

Організовано та проведено: 

 3 спартакіади серед професорсько-

викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV 

рівня акредитації  

(залучено 92 особи) 



Види спорту Фізкультурно-оздоровчого центру  «Централізована 

система дитячо-юнацьких спортивних клубів за місцем 

проживання «Голосієво» 

 

• спортивні танці, 

• дзюдо, 

• карате-до, 

• баскетбол, 

• настільний теніс, 

• бокс, 

• бодібілдинг, 

• айкідо,  

• вільна боротьба, 

• шахи,  

• таїландський бокс, 

• боротьба самбо  

• оздоровча спортивна 

культура 



894 
904 

Залучено вихованців до 
занять в дитячо-юнацьких 

спортивних клубах 

2019

2020

Кількість спортивних секцій, які 

функціонують в дитячо-юнацьких 

спортивних клубах 

  

23 

25 

2019

2020

Деякі статистичні дані  діяльності ФОЦ «Голосієво» в 

період  І півріччя 2019 – 2020 років 



КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 

СПОРТИВНА ШКОЛА №15  
 

 

 

 

 

 

 
 

КОМПЛЕКСНА  ДИТЯЧО–ЮНАЦЬКА 

СПОРТИВНА ШКОЛА «ТРІУМФ»  

КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА  

СПОРТИВНА ШКОЛА «АРГО» 

 
Види спорту:  таеквон-до ІТФ,  черліденг.  

 
17 навчально-тренувальних груп 

 
Кількість дітей, що займаються: 198 

Види спорту: велоспорт-шосе, біатлон, 

футбол, гірськолижний спорт, лижні гонки. 

65 навчально-тренувальних груп  

Кількість дітей, що займаються: 804      

Види спорту:  теніс,  дзюдо.  
 

24 навчально-тренувальних груп 
 

Кількість дітей, що займаються: 253 

 



Громадський бюджет міста Києва  

на 2020 рік 

Реалізовні проекти-переможці 

громадського бюджету міста Києва 

2020 року: 

 Проект № 1259 «Безпечні 

тренування спортсменів секції 

велоспорту КДЮСШ № 15»; 

 Проект № 1260 «Комфортні умови 

тренувань на футбольних полях 

КДЮСШ № 15». 



 Служба у справах дітей та сімꞌї 



На обліку Служби у справах дітей та сімꞌї 

 перебуває 201 дитина  

67 

129 

5 

дітей - сиріт 

дітей,позбавлених 
батьківського піклування 

дітей без статусу 



   Забезпечено сімейними формами виховання 
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2 дітей влаштовано до Приватного закладу соціального захисту 

«Малий груповий будинок «Хеппі Хоум» 

5 дітей вирішується питання надання соціально-правового статусу 

5 дітей перебувають на повному державному утриманні в державних 

закладах (будинки дитини, школи – інтернати, професійно – технічні 

училища) 

2 дітей перебувають в патронатній сім’ї 

1 дитина перебуває в Центрі допомоги дітям «Місто щасливих дітей» 

2 дітей влаштовані за заявою про тимчасове влаштування в сім’ї 
родичів/знайомих 



В Голосіївському районі функціонує 6 дитячих будинків 

сімейного типу, в яких виховується 38 дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування  



30.06.2020 розпорядженням Голосіївської районної в місті 

Києві державної адміністрації створений шостий дитячий 

будинок сімейного типу  на базі родини Пересенчуків 



11 

13 

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

І півріччя 2019 І півріччя 2020 

Кількість проведених районних профілактичних 
рейдів "Діти вулиці", "Урок" 



28 

36 

92 

134 

Облік дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах 

1 півріччя 2019 поставлено на 
облік, дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах 

1 півріччя 2020 поставлено на 
облік, дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах 

1 півріччя 2019 перебувало на 
обліку, 92 дитини  

1 півріччя 2020перебувало на 
обліку 134 дитини  



Захист майнових  

прав дітей 

Розглянуто – 153 питання 

За зверненням громадян  

Захист житлових  

та майнових прав дітей 

Розглянуто – 13 питань  

За судовими справами  

Захист майнових  

та житлових прав дітей 



Проведено 9 засідань 

Комісій з  

питань захисту прав дитини  

Голосіївської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації 

Захист немайнових прав  

дітей 

Визначення місця  

проживання дитини 

розглянуто - 20 

Визначення  

способів участі 

у вихованні та  

спілкуванні з  

дитиною  

розглянуто - 10 

Доцільність/ 

недоцільність  

позбавлення  

батьківських прав  

розглянуто -12  

Складено 11 протоколів про адміністративне правопорушення щодо 

невиконання рішення  

органу опіки та піклування 



244 

169 

5 14 

Сімейна політика 2020 рік 

Видача посвідчень дітей з 
багатодіної родини 

Видача посвідчень батьків 
багатодіної родини 

Встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі 
людьми 

Домашнє насильство 



66 

357 

30 14 

Звернення та повідомлення щодо вчинення 
домашнього насильства 

І півріччя 2019 повідомленя від 
Голосіївського УП ГУ 
Національної поліції в місті Києві 

І півріччя 2020 повідомленя від 
Голосіївського УП ГУ 
Національної поліції в місті Києві 

І півріччя 2019 звернення до 
Служби у справах дітей та сім'ї 

І півріччя 2020 звернення до 
Служби у справах дітей та сім'ї  



Робота Центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді протягом  

І півріччя 2020 року надано  

4263 індивідуальних послуги, 

проведено 1168 заходів групової 

роботи, чисельність учасників 

яких становила 12884 осіб 

Соціальною послугою  

соціального супроводу охоплено 

76 сімей (особи) 



Робота Центру у справах сім’ї та жінок 

«Родинний дім»  

У І півріччі 2020 

року надано 411 

консультацій 

юриста, 704 

консультацій 

психолога та 290 

інших послуг 



Благоустрій та озеленення 

 території району 



 
Ліквідація осередків несанкціонованої торгівлі 

 

вул. Заболотного Академіка, 20-48, 

 просп. Глушкова, 13-31 

вул. Васильківська, 8, 32-34 

Проведено 67 рейдів 

Складено 273 протоколи  
 

вул. Столичне шосе 



Заходи з благоустрою  

та санітарного очищення району 



Заходи з благоустрою та санітарного очищення 

району 

вул. Набережно-Корчуватська, 29 

острів Галерний 

вул. Жуковського, 3/1 

Просп. Голосіївський, 70 



Перевірка дотримання  
Правил щодо карантину дей 

вул. Велика 

Васильківська 

Деміївський ринок 

мережа АЗК Glusco 

https://www.glusco.swiss/


КП  „ШЕУ Голосіївського району 

міста Києва”  

 



ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИПАРКУВАЛЬНИХ 

СПОВПЧИКІВ 

по вул. Козацькій по вул. Адмірала Ушакова 



ЗАЛИВКА ТРІЩИН УСТАНОВКОЮ КРАФКО 

Деміївська площа вул. Якубовського 



ВСТАНОВЛЕННЯ НАПРАВЛЯЮЧОЇ ПІШОХІДНОЇ 

ОГОРОЖІ 

по вул. Метрологічній 

по вул. Німецькій 

по вул. Тарасівській 



Поточний (середній) ремонт 

вул. Академіка Заболотного вул. Миколи Грінченка 

вул. Китаївська просп. Академіка Глушкова 



УЛАШТУВАННЯ БАР’ЄРНОГО ОГОРОДЖЕННЯ 
VARIO GUARD 



Охорона  здоровꞌя  

та забезпечення доступності 

якісних медичних послуг 



Заклади охорони здоров'я, що входять до 

сфери управління Голосіївської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

«Консультативно-
діагностичний центр» 
Голосіївського району 

міста Києва 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

«Центр первинної 
медико-санітарної 

допомоги № 1» 
Голосіївського 

району міста Києва 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

«Центр первинної 
медико-санітарної 

допомоги № 2» 
Голосіївського 

району міста Києва 

4 філії 
 травматологічний 

пункт 

11 амбулаторій 
загальної 

практики-сімейної 
медицини, із них 7 

відокремлених 

8 амбулаторій 
загальної 

практики-сімейної 
медицини, із них 1 

відокремлена 



Процес укладання декларацій з лікарями 

первинної ланки станом на 01.07.2020 

Укладено декларацій 

Закріплено населення 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Комунальне некомерційне 
підприємство "Центр 

первинної медико-санітарної 
допомоги № 1" Голосіївського 

району м. Києва 

Комунальне некомерційне 
підприємство "Центр 

первинної медико-санітарної 
допомоги № 2" Голосіївського 

району м. Києва 

80042 70933 

124088 130736 

Укладено декларацій Закріплено населення 



Загальна кількість осіб, які живуть з ВІЛ та 

передані під медичний нагляд лікаря – 
інфекціоніста КНП «КДЦ» Голосіївського району  
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2019 рік І півріччя 2020 рік   

240 

257 

Кількість пацієнтів 



Результативність тестування населення 

на ВІЛ-інфекцію»  

     І півріччя 2019 року 
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              I півріччя 2020 року 
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Стан надання онкологічної допомоги 

населенню Голосіївського району  

  Захворюваність  знизилась в порівнянні з минулим роком  на – 8,5 % 

 і склала 113,8 на 100 тис. населення 

 (І півріччя 2019 ріку – 124,4 на 100 тис. населення ) 
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Вперше виявлені злоякісні пухлини 



Профілактичні щеплення 

 КНП «ЦПМСД № 1» 
Голосіївського району міста 

Києва 
Своєчасність охоплення дітей в віці 

до 1 року профілактичними 
щепленнями АКДП та проти 

поліомієліту становить 93,4% 
Показники 
охоплення 
профілактични
ми 
щепленнями 

6 міс 2019 6 міс 2020 

Гепатит В 42,0% 48,3 

Туберкульоз 63,0% 35,1 

Дифтерія, 
кашлюк, 
правець 

68,2% 50,2 

 Гемофільна 
інфекція 

54,6% 53,9 

Поліомієліт 72,8% 49,4 

КНП «ЦПМСД № 2» 
Голосіївського району міста 

Києва 
Своєчасність охоплення дітей в віці 

до 1 року профілактичними 
щепленнями АКДП та проти 

поліомієліту становить 96,1% 

Показники 
охоплення 
профілактични
ми 
щепленнями 

6 міс 2019 6 міс 2020 

Гепатит В 51,7% 50,4% 

Туберкульоз 40,3% 52,6% 

Дифтерія, 
кашлюк, 
правець 

56,2% 50,1% 

 Гемофільна 
інфекція 

36,2% 43,3% 

Поліомієліт 53,5% 48,8% 



Надання медичної допомоги учасникам АТО та 

внутрішньо переміщеним особам в закладах 

охорони здоров'я Голосіївського району   

Назва закладу Внутрушньо переміщені 
особи 

Учасники АТО 

діти дорослі Поранені в зоні 
АТО 

Учасники АТО (без 
поранень) 

КНП “ЦПМСД №1”  
Голосіївського району 

м.Києва 
 

461 391 23 215 

КНП “ЦПМСД №2”  
Голосіївського району 

м.Києва 
 
 

685 998 21 104 

ВСЬОГО 1890 1389 44 319 



Виписка електронних рецептів 

 за Урядовою програмою «Доступні ліки»  

за 6 місяців 2020 року 

Назва закладу Всього 
виписано 

рецептів по 
реімбурсації 

Серцево-судинні 
захворювання 

Цукровий діабет ІІ тип Бронхіальна астма 

Під 
динамічним 

спостереженн
ям 

Виписано 
рецептів 

Під 
динамічним 

спостереженн
ям 

Виписано 
рецептів 

Під 
динамічним 

спостереженн
ям 

Виписано 
рецептів 

КНП “ЦПМСД 
№1”  

Голосіївського 
району 
м.Києва 

11934 11439 6200 2857 5414 700 320 

КНП “ЦПМСД 
№2”  

Голосіївського 
району 
м.Києва 

9146 7034 6884 1297 1943 289 307 

ВСЬОГО 21`080 18`473 13`084 4`154 7`357 989 627 



 

МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

яка надається мобільними медичними бригадами,  

що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу  

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2» 

  
Назва 
закладу 

Кількість 
мобільни
х  бригад 

Кількість 
виїздів 
мобільних 
бригад 

Відібрано 
зразків для 
дослідження 
методом ПЛР 

Кількість 
позитивних 
результатів 

Кількість 
пацієнтів, 
які одужали 

Кількість 
пацієнтів, які 
перебувають 
під наглядом 
лікарів 

Кількість 
померлих 

КНП 
“ЦПМСД 

№1”  
Голосіївськог

о району 
м.Києва 

2 1160 1159 132 110 20 2 

КНП 
“ЦПМСД 

№2”  
Голосіївськог

о району 
м.Києва 

2 436 595 127 91 36 0 

ВСЬОГО 4 1596 1754 259 201 56 2 



Управління (Центр) надання 

адміністративних послуг 



 

Управлінням (Центром) надається понад 150 адміністративних 

послуги, з яких 53 адміністративні послуги надаються   

структурними підрозділами Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації  
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Відмови Видано Прийнято 

Основні показники роботи Центру  
за січень – червень 2020 року 

27922 

812 

28734 



Кількість наданих послуг Центром надання адміністративних послуг у Голосіївському районі за січень-червень (I півріччя 2020 року), у тому числі: 

  
28734 

Архівним відділом 267 
Управління (Центр) надання адміністративних послуг Голосіївської РДА 564 
Відділ будівництва архітектури та землекористування Голосіївського району 6 
Відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 2462 
Відділом з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб 16505 
Відділом обліку та розподілу житлової площі 362 
Відділом приватизації 305 
Відділом у справах молоді та спорту 3 
Голосіївським районним відділом ГУ ДМС України в м Києві 4086 
Управління праці і соціального захисту населення Голосіївського району 1 
Службою у справах дітей та сім'ї Голосіївської РДА  385 

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого орану Київської міської ради 8 

Головне управління Держгеокадастру у м. Києві 1712 

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради КМДА) 
45 

Головне управління Держпраці у Київський області  114 

Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 548 

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 87 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА 80 
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 461 

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві 54 

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

Голосіївське районне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві 3 
Територіальнім сервіснім центр №8046 регіонального сервісного центру МВС в Україні 82 
Київський міський Центр зайнятості 452 
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 20 
Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 70 

Голосіївський районний у місті Києві відділ державної реєстрації актів цивільного стану, Головного територіального управління юстиції у місті Києві 22 

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області 7 

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 4 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України 2 
Державне агентство водних ресурсів України  
  

3 

Київська міська рада  8 

Кількість наданих адміністративних послуг 



Дякую за увагу! 


