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ВСТУП
Голосіївський район в його сучасних кордонах був утворений у жовтні 2001 року в
результаті адміністративно-територіальної реформи.
Район розташований на правому березі Дніпра, у південно-східній частині міста Києва
та є найбільшим районом за площею - 160,55 кв.км – це 19,2% від загальної площі м. Києва.
Протяжність району з півночі на південь – 26,1 км; зі сходу на захід – 16,5 км.
Голосіївський район межує з Шевченківським, Солом'янським, Печерським і
Дарницьким (по акваторії Дніпра) районами міста Києва.
Більша частина території району — зелена зона від Голосієва до Конча-Заспи.
Зеленими легенями нашого міста є один з найдавніших і найбільших у Європі Голосіївський
ліс. Ця дивовижна пам'ятка природи об'єднує Феофанію, парк культури і відпочинку ім.
М.Рильського та власне ліс площею майже 150 га.
Територією Голосіївського району протікають річки Дніпро, Либідь, Віта, Коник.
Прикрашають район каскади Голосіївських, Оріховатських та Китаївських ставків. Уздовж
Дніпровської берегової смуги Голосіївського району знаходяться острови: Жуків, Ольжин,
Козачий. Не дарма кажуть: «Голосієво – перлина Києва».
В районі сконцентровано потужний економічний потенціал, який складається з
багатогалузевої промисловості, системи комунального господарства, багатопрофільної
мережі наукових установ, транспортної інфраструктури тощо.
Промисловий комплекс включає 127 промислових підприємств, які представлені
десятьма галузями, серед яких найбільшу питому вагу має виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів – 79%. В районі працює ряд підприємств, продукція яких
користується попитом як в Україні, так і за її межами: ПрАТ «Київська кондитерська
фабрика «Рошен», ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», філія ПАТ «Карлсберг
Україна», ПрАТ «УХЛ-Маш», ПІІ ТОВ «Укршпон» та інші.
На території району розташовано більше 50 науково-дослідних установ. Багато
наукових досягнень, які складають славу вітчизняної науки, пов’язані з Інститутом
електрозварювання ім. Є.О.Патона, Інститутом теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова,
Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова, Інститутом фізики напівпровідників ім.
В.Є.Лашкарьова, Інститутом молекулярної біології та генетики, Національним інститутом
раку, Інститутом експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького.
Здобуває освіту молодь у 16 вищих учбових закладах різних рівнів акредитації, які
розташовані на території району. Серед них відомі в Україні і за її межами: Національний
університет біоресурсів і природокористування України, Національний університет харчових
технологій, природничі факультети Національного університету ім. Тараса Шевченка,
Київське державне вище музичне училище ім. Р.М.Глієра та інші.
Також у районі функціонує 62 загальноосвітніх навчальних закладів та 54 дошкільних
закладів комунальної форми власності.
Мережа закладів культури налічує 28 закладів, серед яких 14 публічних бібліотек, 5
шкіл початкової спеціалізованої мистецької освіти, 8 клубів Централізоваої системи дитячоюнацьких клубів «Щасливе дитинство», Будинок культури «Конча-Заспа».
Голосіївський район не на мить не зупиняється в своєму розвитку та розбудові,
приймаючи все нові й нові виклики сучасності задля досягнення подальшого економічного
зростання, культурного піднесення та підвищення добробуту всіх голосіївців.
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Бюджетно - фінансова політика
За І півріччя 2021 року фактичні надходження до бюджету міста Києва, що зібрані на
території Голосіївського району становлять 2975,3 млн. грн. В порівнянні з минулим роком
обсяг надходжень збільшився на 443,0 млн. грн, темп росту 117,5% (фактичні надходження
за І піврччя 2020 року – 2532,3 млн. грн), в порівнянні з І півріччям 2019 року надходження
збільшились на 656,6 млн. грн, темп росту – 128,3% (фактичні надходження за І півріччя
2019 року – 2318,7 млн. грн).

Рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на
2021 рік» (із змінами та доповненнями) Голосіївському району передбачено видатки на
загальну суму 2 235,1 млн.грн ( в т.ч. на І півріччя 2021 року - 1 226,7 млн. грн) в т.ч.:
- по загальному фонду – 1 846,7 млн. грн (в т.ч. на І півріччя 2021 року - 982,7 млн.
грн);
- по спеціальному фонду – 291,8 млн. грн (в т.ч. на І півріччя 2021 року - 147,4 млн.
грн);
- по власних надходженнях бюджетних установ – 96,6 млн. грн (в т.ч. на І півріччя
2021 року - 96,6 млн. грн).
Фактично протягом І півріччя 2021 року використано кошти в розмірі 919,2 млн. грн
(виконання складає 41,1% до річного плану або 74,9% до плану І півріччя 2021 року), в т.ч.:
- по загальному фонду – 835,5 млн. грн (виконання складає 45,2 % до річного плану або
85,0% до плану І півріччя 2021 року);
- по спеціальному фонду – 63,6 млн. грн (виконання складає 21,8 % до річного плану
або 43,1% до плану І півріччя 2021 року);
- по власних надходженнях бюджетних установ (батьківська плата, плата від оренди
майна та інше) - 20,1 млн. грн виконання складає 20,8% до річного плану або 20,8% до плану
І півріччя 2021 року).
У порівнянні з І півріччям 2020 року виконання збільшилось на 222,2 млн. грн.
Протягом звітного періоду в повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати
працівникам бюджетних установ району, харчування дітей в закладах освіти, оплату за
спожиті теплоенергоносії.
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Стан використання коштів за І півріччя 2021 року

Найменуван
ня

Загальний
фонд
Спеціальни
й фонд
Плата
за
послуги
бюджетних
установ
Разом

Запланова
но на 2021
рік, млн.
грн

Запланова
но на І
півріччя
2021
року, млн.
грн

Використа
но коштів
за І
півріччя
2021 року,
млн. грн

Виконання
бюджету до
плану І
півріччя
2021 року,%

Використано
коштів за І
півріччя 2020
року, млн. грн

Відхилення
виконання І
півріччя
2021 року
від І
півріччя
2020 року,
млн.грн

1 846,7

982,7

835,5

85,0

645,9

+189,6

291,8

147,4

63,6

43,1

41,1

+22,5

96,6

96,6

20,1

20,8

10,0

+10,1

2 235,1

1 226,7

919,2

74,9

697,0

+222,2

Загальний фонд
Найбільшу суму видатків бюджету району традиційно спрямовано на фінансування
галузі «Освіта» - 708,9 млн. грн (питома вага в загальному обсязі видатків 84,8%); питома
вага інших галузей бюджету коливається від 1,5% по галузі «Культура і мистецтво» до 6,3%
по галузі «Державне управління».

В порівнянні з І півріччям 2020 року, використання коштів загального фонду
збільшилось на 189,6 млн. грн.
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Стан використання коштів загального фонду в розрізі галузей за І півріччя 2021 року

Галузь

Запланова
но на 2021
рік,
млн. грн

Запланова
но на І
півріччя
2021 року,
млн. грн

Використа
но коштів
за І
півріччя
2021 року,
млн. грн

Виконання
бюджету до
плану І
півріччя
2021 року,
%

Використа
но коштів
за І
півріччя
2020 року,
млн. грн

Відхилення
виконання І
півріччя
2021 року
від І
півріччя
2020 року,
млн.грн

1 564,6

840,9

708,9

84,3

520,2

+188,7

30,0

15,2

13,8

90,8

29,4

-15,6

75,5

36,9

31,2

84,6

23,6

+7,6

34,2

15,0

12,6

84,0

9,8

+2,8

32,1

18,6

16,3

87,6

11,1

+5,2

110,3

56,1

52,7

93,9

51,8

+0,9

1 846,7

982,7

835,5

85,0

645,9

+189,6

Освіта
Соціальний
захист
Житловокомунальне
господарство
Культура і
мистецтво
Фізична
культура і
спорт
Державне
управління
ВСЬОГО

Основну суму видатків (751,7 млн.грн або 90,0%) складають видатки по захищених
статтях бюджету, з них:
- заробітна плата з нарахуваннями - 690,5 млн. грн (питома вага в загальному обсязі 82,6%);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 50,6 млн. грн (питома вага - 6,1%);
- харчування - 10,6 млн. грн (питома вага - 1,3%).
Виконання по інших незахищених статтях видатків на утримання бюджетних установ
та підприємств району склало 83,8 млн.грн (питома вага в загальному обсязі - 10,0%).
Стан використання коштів загального фонду бюджету в розрізі видатків
за І півріччя 2021 року
Напрямки
використання

Заробітна плата
та нарахування
на неї
Теплоенергоносії
Харчування

Запланова
но на 2021
рік,
млн. грн

Запланова
но на І
півріччя
2021 року,
млн. грн

Використа
но коштів
за І
півріччя
2021 року,
млн. грн

Виконан
ня
бюджету
до плану
І півріччя
2021
року, %

Використа
но коштів
за І
півріччя
2020 року,
млн. грн

Відхилення
виконання
І півріччя
2021 року
від І
півріччя
2020 року,
млн.грн

1 385,7

755,5

690,5

91,4

534,5

+156,0

100,9

62,4

50,6

81,1

30,7

+19,9

22,3

11,9

10,6

89,1

11,4

-0,8
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Медикаменти

1,6

0,1

0,0

0,0

0,1

-0,1

Інші незахищені
видатки

336,2

152,8

83,8

54,8

69,2

+14,6

ВСЬОГО

1 846,7

982,7

835,5

85,0

645,9

+189,6

Спеціальний фонд
Найбільшу суму видатків бюджету району спрямовано на фінансування галузі «Освіта»
- 26,2 млн. грн (питома вага в загальному обсязі видатків - 41,2%); питома вага інших галузей
бюджету коливається від 0,6% по галузі «Культура і мистецтво» до 29,7% по капітальних
вкладеннях.

В порівнянні з І півріччям 2020 року, використання коштів спеціального фонду
збільшилось на 22,5 млн. грн.
Стан використання коштів спеціального фонду в розрізі галузей
за І півріччя 2021 року

Галузь

Запланова
но на 2021
рік,
млн. грн

Запланова
но на І
півріччя
2021 року,
млн. грн

Використа
но коштів
за І
півріччя
2021 року,
млн. грн

Виконання
бюджету до
плану І
півріччя
2021 року,
%

Використа
но коштів
за І
півріччя
2020 року,
млн. грн

Відхилення
виконання І
пів.2021
року від І
пів.2020
року,
млн.грн

Освіта

81,9

56,9

26,2

46,0

5,6

+20,6

1,6

1,6

0,0

0,0

0,7

-0,7

95,9

27,3

16,1

59,0

19,7

-3,6

2,0

2,0

0,4

20,0

0,4

0,0

Соціальний
захист
Житловокомунальне
господарство
Культура і
мистецтво
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Фізична
культура і
спорт
Державне
управління
Капітальні
вкладення
Цільовий
фонд (на
утримання та
благоустрій
зелених
насаджень)
ВСЬОГО

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

-3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

-0,2

100,4

57,5

18,9

32,9

8,1

+10,8

10,0

2,1

2,0

95,2

3,3

-1,3

291,8

147,4

63,6

43,1

41,1

+22,5

Відсоток виконання по спеціальному фонду бюджету в розрізі галузей коливається в
межах від 20,0% по галузі «Культура і мистецтво» до 95,2% по цільовому фонду.
Основну суму видатків 42,6 млн.грн (67,0% загального обсягу) складають видатки на
проведення капітальних ремонтів, облаштування ігрових та спортивних майданчиків;
- на капітальні вкладення використано 18,9 млн. грн, що становить 29,7% загального
обсягу;
- на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для установ
району - 0,1 млн.грн або 0,2 % загального обсягу;
- видатки на утримання та благоустрій зелених насаджень - 2,0 млн. грн або 3,1%
загального обсягу.
Стан використання коштів спеціального фонду бюджету в розрізі видатків
за І півріччя 2021 року

Напрямки
використання

Придбання
обладнання
Капітальні ремонти,
облаштування
ігрових та
спортивних
майданчиків
Капітальні
вкладення
Видатки на
благоустрій за
рахунок коштів
цільового фонду
Всього

Запланова
но на 2021
рік,
млн. грн

Заплано
вано на І
півріччя
2021
року,
млн. грн

Викорис
тано
коштів за
І півріччя
2021
року,
млн. грн

Виконан
ня
бюджету
до плану
І півріччя
2021
року,%

Використа
но коштів
за І
півріччя
2020 року,
млн. грн

Відхилення
виконання
І пів. 2021
року від І
пів. 2020
року,
млн.грн

18,9

11,2

0,1

0,9

2,9

-2,8

162,5

76,6

42,6

55,6

26,8

+15,8

100,4

57,5

18,9

32,9

8,1

+10,8

10,0

2,1

2,0

95,2

3,3

-1,3

291,8

147,4

63,6

43,1

41,1

+22,5
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В бюджеті міста Києва для Голосіївського району передбачені видатки на
реалізацію 24 проєктів-переможців громадського бюджету на загальну суму 11,97 млн.
грн.
За І півріччя 2021 року виконано робіт по громадських проєктах на суму 5,19 млн.
грн або 43,4% від запланованого обсягу видатків, реалізовано 5 громадських проєктів
по галузі «Освіта» на загальну суму 1,62 млн. грн.
На завершальній стадії реалізації знаходяться 7 проєктів, по яких роботи виконані
на загальну суму 3,57 млн. грн.
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Підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної громади
м. Києва на території Голосіївського району
Станом на 01.07.2021 кількість діючих договорів оренди майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва становить 306 договорів загальною площею 48 422,36
кв.м.

У першому півріччі 2021 року укладено 40 договорів оренди та додаткових угод на
об’єкти нерухомості комунальної власності, що перебувають у сфері управління
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (за І півріччя 2020 року – 57
договорів загальною площею 14 431,60 кв.м), з них:
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 16 нових договір оренди загальною площею 1853,43 кв.м;
 18 пролонгованих договорів оренди, загальною площею 2798,14 кв.м;
 6 додаткових угод до договорів оренди, загальною площею 282,20 кв.м.
Договори оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, які
укладено (в т.ч. продовжено) у розрізі балансоутримувачів:
 комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Голосіївського району м. Києва» – 24 договорів оренди разом з додатковими угодами
загальною площею 2 561,25 кв.м;
 управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації – 6
договорів оренди разом з додатковими угодами загальною площею 1 129,60 кв. м;
 управління культури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації –
1 договір оренди загальною площею 26,50 кв. м;
 комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я – 9 договорів оренди
загальною площею 1 516,52 кв.м.
Від здачі в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної
громади міста Києва отримано наступну орендну плату.

Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої станом на 30.06.2021 складає
108,6 %, нараховано – 5 402,25 тис. грн, отримано – 5 867,00 тис. грн, різниця між
нарахованою і отриманою складає – 464,74 тис. грн.

Слід зазначити, що з введенням обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, Київською міською радою встановлено пільгу з орендної плати у розмірі 50 %
на період карантину.
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Найбільшим отримувачем орендної плати є комунальне підприємство «Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва», загальна сума
надходжень станом на 30.06.2021 складає 4 465,924 тис. грн (станом на 30.06.2020 - 4 097,19
тис. грн).
Станом на 01.07.2021 року 50 вільних приміщень комунальної власності територіальної
громади міста Києва, які перебувають у сфері управління Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації можуть надаватися в оренду, загальною площею 4 302,10 кв.
м, з них:
 комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Голосіївського району м. Києва» – 30 вільних об’єктів нерухомості загальною площею
2 173,60 кв. м;
 управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації – 13
вільних об’єктів нерухомості загальною площею 1 801,30 кв. м;
 комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я – 7 вільних об’єктів
нерухомості загальною площею 327,20 кв. м.
Станом на 01.07.2021 проведено заходи з реєстрації речових прав на об’єкти
комунальної власності територіальної громади міста Києва та виготовлення технічних
паспортів: виготовлено 16 технічних паспортів та зареєстровано право власності на 21 об’єкт
нерухомого майна територіальної громади міста Києва загальною площею 2 191,30 кв. м.

Підвищення рівня конкурентоспроможності промислового комплексу району
Важливу роль в економічному розвитку відіграє потужний промисловий потенціал,
який включає близько 127 промислових підприємств.
За січень-червень 2021 року промисловими підприємствами району реалізовано
продукції на суму 18838 млн. грн, що на 40% більше ніж у січні-червні 2020 року.
У загальноміському рейтингу за обсягами реалізованої промислової продукції
Голосіївський район посів ІІІ місце - питома вага обсягу реалізації склала - 9,2% від
загальноміського показника (Шевченківський район - 58,8% та Печерський район – 12,3%).
Питома вага галузей народного господарства має наступний вигляд: виробництво
харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 85%, виробництво гумових і
пластмасових виробів; інша неметалева мінеральна продукція – 6,6%, машинобудування
(крім ремонту і монтажу машин і устаткування) – 3,4%, текстильне виробництво,
виробництво одягу,шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 0,2%, виробництво меблів
та іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування – 3,8%, інше - 1%,
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Структура реалізації промислової продукції
за видами економічної діяльності
0,2% 3,8%

Виробництво харчових
продуктів, напоїв і тютюнових
виробів

1%

3,4%
6,6%

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

85%

Протягом І півріччя 2021 року промисловими підприємствами району реалізовано
продукції за межі країни на суму 6852,3 млн. грн, що на 60% більше ніж у січні-червні 2020
року.

Реалізація продукції промисловими підприємствами
Голосіївського району
за 2019-2021 років, млн.грн
на експорт
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Продукція промислових підприємств району експортується до країн близького та
далекого зарубіжжя, в тому числі: Литву, Латвію, Німеччину, Канаду, Польщу, Іспанію,
Францію, США, Кіпр, Казахстан, Грузію та ін.
Асортимент продукції, що експортується: вироби із деревини (ПІІ ТОВ "Укршпон");
сигарети та тютюнові суміші (ПрАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна"); пиво (філія
ПАТ "Карлсберг Україна"); металеві меблі (ПрАТ "УХЛ-Маш"); кремнієві пластини та
зливки (ТОВ "Пролог Семікор", ТОВ "Арофел Семікор"); плитка керамічна (ТОВ
"Укрпіастрелла") та інше.
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З метою продуктивної взаємодії між керівниками промислових підприємств та
районною владою, створена та працює Рада директорів промислових підприємств та
наукових установ Голосіївського району.
27 травня 2021 року проведене засідання Ради директорів промислових підприємств та
наукових установ Голосіївського району, на якому обговорювались питання програми
фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті
Києві; створення об’єктових формувань цивільного захисту на підприємствах району та
плану взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту, а також проведення
компанії з вакцинації від COVID-19 відповідно до наказу МОЗ України від 24.12.2020 №3018
«Про затвердження Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і проведення масової
вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках».

В продовж І півріччя 2021 року на підприємствах району створено 403 нових робочих
місць.
За статистичними даними станом на 01.07.2021 серед підприємств, які входять до
промислового комплексу району, заборгованість із виплати заробітної плати та до
Пенсійного фонду України відсутня.
В умовах стрімкого зростання цін на всі види енергоносіїв, важкого екологічного
стану міського середовища, заходи з енергозбереження на промислових підприємствах
району впроваджуються за власний рахунок та в основному направлені на створення
передумов подальшого зниження енергоспоживання підприємств та енергоємності
продукції, що виробляється та, як наслідок, на зменшення екологічного навантаження на
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навколишнє середовище. Особлива увага приділяється заходам, направленим на економне
використання та скорочення споживання природного газу.
Територіальний розвиток району
У 2021 році відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
2021-2023 роки передбачено здійснення будівництва, реконструкції та проєктування
замовленням Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 4 об’єктів
кошти міського бюджету на суму 97957,5 тис. грн.
Стаонм на 01.07.2021 виконано робіт на суму 42257,8 тис. грн, що становить 43,1%
річної програми.

на
за
за
до

По галузі «Освіта» виконано робіт на суму 36454,9 тис. грн, що становить 39,6% до
річної програми.
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По галузі «Фізична культура та спорт» виконано робіт на суму 5802,9 тис.грн, що
становить 96,7% до річної програми.

Капітальний ремонт
Відповідно до Бюджету міста Києва на 2021 рік передбачено здійснення робіт з
капітального ремонту 158 об’єктів на суму 153887,7 тис.грн в галузях «Освіта» - 63 об’єкти,
«Житлово-комунальне господарство (асфальтування, між будинкові проходи, громпроєкт)» 63 об’єкти, «Житлово-комунальне господарство на умовах співфінансування» - 31 об’єкт,
«Культура і мистецтво» - 1 об’єкт.
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Порівняння виконання спеціального фонду бюджету міста Києва за І півріччя 2020 – І
півріччя 2021 року в частині капітального ремонту по галузях.

По галузі «Освіта» виконано робіт на суму 33892,1 тис.грн, що становить 60,5% до
річної програми.
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Виконання робіт з капітального ремонту приміщень закладів загальної середньої
освіти та дошкільної освіти

По галузі «Культура і мистецтво» виконано робіт на суму 462,8 тис.грн, що становить
23,1%.
По галузі «Житлово-комунальне господарство» виконано робіт на суму 25472,3 тис.
грн, що стаонвть 26,6%.
Виконаниня робіт з капітального ремонту асфальтового покриття
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Розвиток споживчого ринку
Мережа підприємств торгівлі станом на 01.07.2021 налічує близько 934 підприємств
торгівлі, з них 7 торговельно-розважальних центрів, 428 закладів ресторанного господарства,
побутового обслуговування – 593 підприємства та 6 ринків. В порівнянні з минулими роками
відзначається збільшення кількості даних підприємств. Розвиток роздрібної торговельної
мережі району відбувається переважно в мікрорайонах нової забудови міста, а також шляхом
перепрофілювання.
Кільксть підприємств торгівлі

У забезпеченні мешканців району сільськогосподарською продукцією, продовольчими,
непродовольчими товарами та послугами важливу роль відіграють підприємства ринкової
мережі. В районі функціонують 6 ринкових підприємств, з яких 5 – продовольчих і змішаних
(за спеціалізацією) ринків, 1 торговельний майданчик, на якому здійснюється реалізація
сільськогосподарської продукції рослинного та тваринного походження, продовольчих і
непродовольчих товарів. Один з ринків належить до комунальної власності територіальної
громади міста Києва, інші 5 – приватної форми власності.
Здійснюється постійний моніторинг за виконанням Плану заходів по забезпеченню
належного стану підготовки продовольчих та змішаних ринків Голосіївського району до
роботи у весняно-літній період відповідно до планів заходів, затверджених керівниками
ринків.
Ринки району
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За даними моніторингової роботи у І півріччі 2021 році в районі надають свої послуги
593 об’єктів побутового обслуговування, у сфері побуту працює 2742 осіб. Основу сфери
побутових послуг в районі становлять малі підприємства приватної форми власності та
фізичні особи-підприємці.
Підприємства побутового обслуговування

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26.05.2015
№ 507 «Про проведення ярмарків у місті Києві» та затверджених заступником голови
Київської міської державної адміністрації адресного переліку та графіку, на території
Голосіївського району в будні дні проходять сезонні, а у вихідні сільськогосподарські
ярмарки.
За І півріччя 2021 року організовано та проведено 48 районних сільськогосподарських
ярмарки, до яких залучено 3106 учасників та реалізовано 1202 тонн сільськогосподарської
продукції, плодоовочевих та продовольчих товарів повсякденного вжитку. Проводиться
робота з
безпосередніми
сільськогосподарськими
виробниками, фермерськими
господарствами, підприємствами-виробниками щодо їх участі в районних ярмарках. На
даний час в районних ярмарках приймають участь близько 30 безпосередніх виробників.
На території району майже щоденно проводяться сезонні ярмарки, організатором яких
є комунальне підприємство «Світоч», підпорядковане Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва КМДА. Протягом І півріччя 2021 року організовано 77 сезонних
ярмарки, реалізовано близько 1351 тонн сільськогосподарської продукції, плодоовочевих та
продовольчих товарів повсякденного попиту.
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Ярмарки на території Голосіївського району

У травні 2021 року в Голосіївському парку імені Максима Рильського та в мікрорайоні
Теремки 2 проходила святкова торгівля присвячена Дню Києва, куди залучалися
підприємці з продажу товарів широкого асортименту: продовольчих та непродовольчих
товарів, продукції ресторанного господарства, сувенірної продукції та товарів народної
творчості. Під час підготовки святкової торгівлі організовано встановлення торговельних
комплексів з відповідним тематичним оформленням.
Святкова торгівля до Дня Києва в Голосіївському парку імені Максима Рильського

Святкова торгівля до Дня Києва в мікрорайоні «Теремки 2»
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На території Голосіївського району постійно здійснюються заходи по перевірці місць
несанкціонованої торгівлі та ліквідації її осередків, що проходять відповідно до
розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.05.2016
№ 241 «Про утворення комісії з питань благоустрою та поліпшення санітарного стану
району, запобіганню та ліквідації несанкціонованої торгівлі на території Голосіївського
району» згідно графіку проведення рейдів.
За І півріччя 2021 року організовано 35 рейдів щодо перевірки та ліквідації місць
несанкціонованої торгівлі за участю спеціалістів відділу торгівлі, відділу контролю за
благоустроєм та представників Голосіївського управління поліції НП України в м. Києві (за
згодою), складено 175 протоколів (у І півріччі 2020 року – 114 протоколів).
Враховуючи, що відповідно до статті 160 Кодексу України про адміністративні
правопорушення визначено, що стихійна торгівля в невстановлених місцях є
адміністративним порушенням та передбачені до порушників відповідні санкції, Протоколи
про адміністративні правопорушення мають право складати посадові особи органів
внутрішніх справ (патрульнаполіція, патрульно-постова служба), на адресу Голосіївського
РУ ГУ НП України в м.Києві направлено 62 листи щодо ліквідації осередків стихійної
торгівлі.
Рейди щодо перевірки та ліквідації місць несанкціонованої торгівлі
Було

Стало
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Житлова політика
В районі перебуває на квартирному обліку для отримання житла 6441 сімей. З них:
позачерговиків - 527, першочерговиків - 2774, на загальних підставах - 3140.
Для забезпечення житловою площею мешканців Голосіївського району, які відповідно
до чинного житлового законодавства потребують поліпшення житлових умов та
перебувають на квартирному обліку, адміністрація району надає житлову площу, яку
щорічно передає району Київська міська державна адміністрація. За І півріччя 2021 року до
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації було передано 3 квартири від
Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА.
Протягом звітного періоду проведено 7 засідань громадської комісії з житлових питань
при Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації.
Згідно з рекомендаціями комісїі, відділом підготовлено 39 розпоряджень голови
райдержадміністрації, на підставі яких:
- зараховано на квартирний облік 43 сімꞌї;
- перезатверджено на квартирний облік 13 сімей;
- внесено зміни до 49 квартирнх справ;
- у зв’язку з різними обставинами, знято з квартирного обліку 79 сімей;
- підготовлено до видачі ордерів на житло (в тому числі на службове житло) - 10;
- підготовлено до видачі ордерів мешканцям гуртожитків - 2;
- включено квартири до числа службових - 34;
- виключено квартири з числа службових – 83;
- видано довідки про перебування на квартирному обліку – 392.
Житлово-комунальне господарство
Житлове господарство району – це соціально важливий підрозділ, який забезпечує
населення необхідними житлово-комунальними послугами на рівні не нижче державних
соціальних стандартів; забезпечує належне утримання житлового фонду та його ефективну
експлуатацію.

На території району знаходяться 58 будинків ЖБК загальною площею 415,54 тис.кв.м
та 127 будинки ОСББ загальною площею 1284,11 тис.кв.м, 76 відомчих будинків загальною
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площею 118,4 тис.кв.м, 66 відомчих гуртожитків загальною площею 305,9 тис.кв.м, 173
інвестиційних будинків загальною площею 2935,79 тис.кв.м.
Станом на 01.07.2021 року проведено інвентаризацію житлового фонду не комунальної
форми власності Голосіївського району, який збільшився на 4 житлових будинків, загальною
площею 30,91 тис.кв.м.
Зростання житлового фонду Голосіївського району спостерігається за рахунок
будівництва житлових інвестиційних будинків. Більша кількість із них це житлові будинки
від 14 до 25 поверхів, із відповідним інженерним обладнанням: вантажними та
пасажирськими ліфтами, системою протипожежної автоматики і димовидалення, насосним
обладнанням, індивідуальними тепловими пунктами з приладами автоматики та контролю.
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району
м.Києва» утримує та обслуговує 870 будинків загальною площею 3770,1 тис.кв.м., кількість
квартир - 53327 штук. Загальна прибиральна площа, яку обслуговує підприємство, складає
2259,9 тис.кв.м, на якій розміщено 290 дитячих та 91 спортивний майданчик.

Для забезпечення благоустрою, озеленення та поліпшення стану підпорядкованих
територій підприємством виконані роботи на загальну суму - 790,0 тис. грн., а саме:
- приведено в належний санітарний стан 890,85 тис.м2 прибудинкових територій

вул. Героїв Оборони, 7

вул. Лисогірська, 7

вул. Тарасівська, 2
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- приведено в задовільний стан 1332,8 тис.м2 газонів, впорядковано 1,3 тис м2 квітників

вул. Заболотного, 20

просп. Науки,9-11

- очищено від омели та сухих гілок крони дерев в кількості 182 од.

до

після
вул. Лятошинського, 14 а

до

після
вул. Забіли, 3
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- видалено 117 од. аварійних та сухостійних дерев

до

після
вул. Васильківська, 8

вул. Метрологічна, 2

вул. Заболотного, 42

- влаштовано огородження зелених зон

до

після
просп. Науки, 74
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- відновлено газони із завезенням рослинного ґрунту та висівом насіння трави

просп. Науки, 9 - 11

- відремонтовано та пофарбовано 237 елементів дитячих майданчиків

до

після
провул. Моторний, 5/7

до

після
провул. Моторний, 5/7

до

після
просп. Науки, 22
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- завезено 295 т піску на дитячі майданчики

вул. Деміївська, 35

вул. Заболотного, 42

просп. Глушкова, 17

- встановлено, відремонтовано та пофарбовано 251 лаву для відпочинку

вул. Жилянська, 45

вул. Паньківська, 6

до

після
пр. Глушкова, 35

до

після
вул. Заболотного, 6
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до

після
вул. Лисогірська, 31

- відремонтовано та пофарбовано 2662,3 м/п огорож

вул. Заболотного, 20

вул. Велика Васильківська, 170/172

- виконано роботи по покосу трави

вул. Заболотного, 112

вул. Ломоносова, 8

вул. Максимовича, 9

- виконано роботи по фарбуванню 159 од. графіті та написів різного характеру

вул. Малокитаївська, 73
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- виконано роботи по навантаженню ВГВ (завантажено для вивезення 16256,9 м3
велико-габаритних відходів)

Згідно Адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2021
році, затвердженого розпорядженням Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації від 08.02.2021 № 49 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2021
році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній
адміністрації» заплановано та проводиться капітальний ремонт житлового фонду, а саме:
- капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та
міжквартальних проїздів за адресами: вул. Велика Васильківська, 76Б; вул. Велика
Васильківська, 90-92; вул. Антоновича, 18А; вул. Антоновича, 110; вул. Саксаганського, 28;
вул. Бурмистенка, 13; вул. Васильківська, 2А; вул. Васильківська, 8; вул. Васильківська,
11/11; вул. Васильківська, 51; пров. Деміївський, 6; вул. Деміївська, 51; вул. Кустанайська,
10-12; вул. Кустанайська, 14А; вул. Козацька, 32; вул. Ломоносова, 8; вул. Майкопська, 14А;
вул. Жилянська, 53; вул. Жилянська, 55; вул. Володимирська, 76; вул. Володимирська, 78;
вул. Саксаганського, 44; вул. Сєченова, 7 (відмостка); вул. Героїв Оборони, 7; вул. Генерала
Родимцева, 9; вул. Генерала Родимцева, 13; вул. Сєченова, 5; вул. Смолича, 4-6; вул.
Якубовського, 2-4; вул. Лятошинського, 12; вул. Василя Касіяна, 10 - вул. Композитора
Лятошинського, 4А; вул. Василя Касіяна, 10 - вул. Василя Касіяна, 10А; вул. Васильківська,
38; вул. Васильківська, 40-40А; вул. Дмитра Луценка, 1 корпус 2; вул. Дмитра Луценка, 5;
вул. Дмитра Луценка, 5 корпус 2; вул. Смолича, 6В; вул. Метрологічна, 6; вул. Академіка
Заболотного, 126/1; 128; вул. Академіка Заболотного, 2-4-6; вул. Академіка Заболотного, 6870; вул. Академіка Заболотного, 120; просп. Академіка Глушкова, 27, 29, 31, 33, 35, 39; вул.
Добрий шлях, 5; вул. Добрий шлях, 5А; пров. Моторний, 5/7; просп. Голосіївський, 19;
просп. Науки, 35; просп. Науки, 39; просп. Науки, 59; просп. Науки, 86; просп. Науки, 86
корпус 2; вул. Генерала Матикіна, 3; вул. Генерала Матикіна, 17; вул. НабережноКорчуватська, 86; просп. Науки, 98; вул. Деміївська, 51 (перехідні сходи); вул. Деміївська, 53
(перехідні сходи); вул. Голосіївська, 6 (перехідні сходи); просп. Голосіївський, 74А
(перехідні сходи); просп. Голосіївський, 91 (перехідні сходи).
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вул. Васильківська, 40- 40А
вул. Василя Касіяна, 10 -10А

вул. Маршала
Якубовського, 2 – 4

вул. Матикіна, 17

вул. Набережно Корчуватьська, 86

просп. Науки, 98

просп. Науки, 86

вул. Васильківська, 38

вул. Матикіна, 3

пров. Деміївський, 6

32

вул. Козацька, 32

вул. Васильківська, 8

вул. Костанайська, 12

вул. Добрий шлях, 5

З метою забезпечення належного утримання житлового фонду протягом І півріччя 2021
року проведено роботи по поточному ремонту житлових будинків на загальну суму 2389,0
тис. грн. а саме :
- поточний ремонт покрівель в 99 житлових будинках на загальну суму 195, 0 тис. грн.;
- поточний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж в 185 житлових будинках
на загальну суму 305,0 тис. грн.;
- поточний ремонт сходових клітин в 13 житлових будинках на загальну суму 100,0
тис. грн.;
- поточний та відновлювальний ремонт 55 ліфтів на загальну суму 661,0 тис. грн.;
- герметизація стиків стінових панелей та деформаційних швів у 1 житловому будинку
на загальну суму 10,0 тис. грн.;
- поточний ремонт фасадів в 13 житлових будинках на загальну суму 148,0 тис. грн.;

вул.вул. Антоновича, 110

вул. Велика Васильківська, 116

вул. Васильківська 49 корпус 2

- поточний ремонт вхідних груп в 95 житлових будинках на загальну суму 180,0 тис.
грн.;
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до

після
вул. Маричанська, 8

до

після
вул. Жилянська, 45

Згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) № 1522 від 08.07.2021 «Про внесення змін до переліку об’єктів
ліфтового господарства для здійснення реконструкції та модернізації у житловому фонді
міста Києва у 2021 році» заплановано провести реконструкцію та модернізацію ліфтів за
адресами: просп. Голосіївський, 15А (І п.); вул. Стратегічне шосе, 17 (Vп.); вул. Стратегічне
шосе, 21 (ІVп.); просп. Науки, 4 (І п.); просп. Науки,4 (ІІ п.); просп. Академіка Глушкова, 33
(І п.); просп. Академіка Глушкова, 35 (І п.); вул. Композитора Лятошинського, 18 (І п.); вул.
Ломоносова, 8 (ІІІ п.); вул. Академіка Заболотного, 60 (І п.); вул. Васильківська, 21/18 (І п.);
вул. Маричаська, 13 (ІІ п.); вул. Антоновича, 164 (І п).
На даний час проведені роботи за адресами: вул. Васильківська, 21/18 (І п.); вул.
Маричаська,13 (ІІ п.).
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Стан підготовки житлового та теплового господарств району
до осінньо - зимового періоду 2021-2022 років
Розпорядженням Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
01.07.2021 № 340 «Про заходи щодо підготовки та координації роботи районного
господарства в осінньо-зимовий період 2021-2022 років» утворено оперативний штаб,
затверджено його особовий склад та заходи з підготовки районного господарства до осінньозимового періоду 2021-2022 років.
Штаб здійснює постійний контроль за підготовкою об’єктів житлово-комунального
господарства, соціальної сфери, теплопостачання, підприємств, установ і організацій
Голосіївського району до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років та координацію робіт з
електро- тепло-, водо-, газопостачальними організаціями під час підготовки та проходження
опалювального періоду.
До роботи в осінньо-зимовий період 2021 - 2022 років необхідно підготувати 867
житлових будинків комунальної власності, в тому числі підключених до централізованих
джерел теплопостачання 807 будинків.
Теплопостачання житлових будинків комунальної власності в відсотковому відношенні
здійснюється таким чином: на 59,9% - від центральних теплових мереж КП
«Київтеплоенерго», 38,8% - від котелень КП «Київтеплоенерго», 0,4% - від дахових котелень
та 1% від індивідуальних газових котлів та печей.
Із 867 житлових будинків комунальної власності, 727 обладнані лічильниками теплової
енергії, по яких проводяться нарахування за централізоване опалення.
З метою своєчасної та якісної підготовки систем теплоспоживання до роботи в
опалювальний сезон 2021-2022 років, надійного та безперебійного забезпечення житлових
будинків тепловою енергією, розроблені заходи згідно з розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 06.08.2008 року №117 «Про затвердження Положення про
порядок підготовки систем теплоспоживання споживачів до опалювального сезону у м.
Києві» та розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 24.06.2021 №1449 «Про підготовку міського господарства до
осінньо-зимового періоду 2021-2022 років».
По Комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Голосіївського району м. Києва» видано відповідний наказ 16.04.2021 № 74/07 «Про
підготовку житлового фонду та теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період
2021-2022 років».
Згідно з наказом житлово-експлуатаційні дільниці району власними силами проводять
роботи: із заміни запірної арматури; заміни окремих ділянок трубопроводів центрального
опалення, гарячого та холодного водопостачання; заміни систем каналізації; промивці
приладів опалення в квартирах, в яких були скарги на опалення; із відновлення порушених
ділянок ізоляцій трубопроводів; заміни приладів опалення на сходових клітинах; із часткової
заміни внутрішньобудинкових систем електропостачання та електрообладнання; остікленню
вікон та ремонту дверей на сходових клітинах; часткового ремонту покрівель; ремонту
водостічних труб та інші роботи.
Станом на 20.07.2021 року виконання заходів передбачених по підготовці житлових
будинків, які знаходяться на обслуговуванні КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Голосіївського району м. Києва» до осінньо-зимової експлуатації 20212022 років становить 60,4%.
Крім того, у житлових будинках, в яких під час попереднього опалювального сезону
було зафіксовано незадовільне теплопостачання, працівниками житлово-експлуатаційних
дільниць виконуються роботи по промивці внутрішньобудинкових мереж централізованого
опалення проточною водою до повного освітлення.
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Залучення населення до управління житловим фондом (створення ОСББ)
Надавалися консультації головам правління з питання створення обꞌєднань
співвласників багатоквартирних будинків, забезпечення їх діяльності та діяільності житловобудівельних кооперативів. Проводились консультації та надавались методичні рекомендації
щодо підготовки відповідного пакету документів на реєстрацію ОСББ.
За результатами роботи за звітний період в районі створено 7 об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків: ОСББ «Голосіївська вежа 5», вул. Забіли, 5; ОСББ «Лебедєва
Академіка 1- Б, вул. Академіка Лебедєва, 1-Б; ОСББ «Саксаганського» вул. Саксаганського,
54/56; ОСББ «Оберіг-Київ», пров. Московський, 2-И; ОСББ «Володимирська, 93», вул.
Володимирська, 93; ОСББ «Лев Толстой 2», вул. Толстого, 43; ОСББ «Голосіївський, 19»,
просп. Голосіївський, 19

Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному
будинку» передбачено, що за рішенням співвласників усі або частина функцій з управління
багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю (фізичній або юридичній
особі) або об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань
співвласників багатоквартирного будинку).
За I півріччя 2021 у районі обрано управителів на 4-х житлових будинках : просп.
Лобановського, 126-Г та вул. Саперно-Слобідська, 8, вул. Сечєнова, 7-А - ТОВ
«Новобудова»; вул. Левітана, 3 - ТОВ «КОВАЛЬСЬКА-ЖИТЛОСЕРВІС».
За звітний період проведено 2 засідання Наглядової ради, на яких опрацьовано 6
звернень мешканців тих гуртожитків, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва та передані до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації.
На виконання Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» за
звітній період приватизовано 195 квартир у житлових будинках та 15 кімнат у гуртожитках
комунальної власності територіальної громади міста Києва, які передано до сфери
управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.
Удосконалення соціального захисту мешканців району
В районі перебуває на обліку більше 90 тисяч одержувачів соціальних допомог,
компенсацій, субсидій, пільг на житлово-комунальні послуги, пенсій та інших соціальних
виплат.
З метою соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення,
проводяться заходи на виконання міських цільових програм «Турбота. Назустріч киянам» та
«Соціальне партнерство», спрямованих на реалізацію окремих завдань та заходів сектора 2.3
"Соціальна підтримка та допомога" Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.
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На виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» виділені
кошти в сумі 3 707,5 тис. грн, (у 2020 році – 14 713,8 тис. грн), а саме: на надання
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста
Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в сумі 2 900,0 тис. грн,
допомогу отримали 688 осіб. Середній розмір одноразової матеріальної допомоги складає
більше 3000 гривень.

На виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» у І півріччі 2021
року виділені кошти в сумі 445,2 тис. грн, (у І півріччі 2020 року – 408,0 тис. грн), а саме:
- проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат –
виділені кошти в сумі 90,990 тис. грн, (у І півріччі 2020 року – 208,0 тис. грн);
- надання фінансової підтримки Голосіївській організації Товариства Червоного Хреста
на виконання (реалізацію) проєктів медико-соціальної допомоги одиноким громадянам
похилого віку та людям з інвалідністю - виділені кошти в сумі 223,7 тис. грн (у І півріччі
2020 року – 200,0 тис. грн).
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З 1 січня 2020 року набув чинності новий Закон України «Про соціальні послуги»,
який визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг,
спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх
негативних наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587 «Про організацію
надання соціальних послуг» передбачено, що для отримання соціальних послуг за рахунок
бюджетних коштів особа або її законний представник подає органу соціального захисту
населення за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг,
разом з необхідними документами.
Управління забезпечує ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. З
початку року надійшло 264 заяви на отримання соціальних послуг. За результатами
опрацювання заяв, прийнято 195 рішень про надання соціальних послуг, з них: безоплатно –
184, платно – 4, з установленням диференційованої плати – 7, які внесені до Реєстру
надавачів та отримувачів соціальних послуг.
На сьогодні одним із актуальних питань є забезпечення належного соціального захисту
населення при оплаті житлово-комунальних послуг. Державна допомога громадянам на
оплату житлово-комунальних послуг надається у вигляді житлових субсидій та пільг.
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Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг за I півріччя 2021 року отримали
3117 домогосподарств (у І півріччі 2020 року – 6 804).
В зв’язку зі зміною тарифів, соціальних норм та нормативів, з початком
опалювального та неопалювального періоду, після внесення змін в ручному режимі до
довідників програмного комплексу «Житлові субсидії», перераховано субсидій за І півріччя
2021 року - 26 665 домогосподарствам (у І півріччі 2020 року - 70 532). Зроблено запитів до :
- Державної податкової служби – на 12 964 особи ( у І півріччі 2020 року - 16 803);
- Пенсійного фонду України – на 10 667 осіб (у І півріччі 2020 року - 15 997);
- реєстру територіальної громади міста Києва - на 5 892 домогосподарств (у І півріччі
2020 року - 9 433);
- реєстру речових прав на нерухоме майно – на 12 964 особи (у І півріччі 2020 року –
6 803).
- Головного сервісного центру МВС України на наявність транспортних засобів – на
598 осіб.
Опрацьовано за результатами верифікації 3 016 справ (у І півріччі 2020 року - 10 155).
Повернуто до держбюджету 55 940 грн (у І півріччі 2020 року - 103 645 грн).
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на
пільги перебуває 26 491особа (у І півріччі 2020 року - 28 796).
До відділу пільг з оплати житлово-комунальних послуг за І півріччя 2021 року
звернулось 234 особи з питань надання документів для призначення заявникам пільг на
оплату житлово-комунальних послуг (у І півріччі 2020 року - 187). Нараховано пільг 9 308
особам (у І півріччі 2020 року - 9 888).
Ведеться постійна робота по нарахуванню пільг в готівковій та безготівковій формі
згідно заяв пільговиків, відпрацювання осіб, які мають заборгованість з оплати житловокомунальних послуг.
Щомісячно розрахунки за надані населенню пільги проводяться по 11 Законам України
та 34 категоріям пільговиків.
Видано 315 довідок про перебування на обліку в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі пільговиків (у І півріччі 2020 року - 219).
Для здійснення ідентифікації пільгової категорії громадян та активації соціального
додатка картки «картка Киянина» звернулось 3 435 осіб (у І півріччі 2020 року - 2 566 осіб).
На обліку перебуває 2 637осіб, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи та отримують компенсаційні виплати відповідно до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (у І
півріччі 2020 року - 2 695).
За І півріччя 2021 року звернулось 57 осіб, які мають статус постраждалих внаслідок
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Чорнобильської катастрофи щодо призначення компенсаційних виплат (у 1 півріччі 2020 року
- 35).
Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та постанови Кабінету Міністрів України
від 12.07.2005 № 562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» сформовано 214 списків-розпоряджень на 1 503 особи
(у І півріччі 2020 року - 219 списків-розпоряджень на 1 553 особи).
На обліку перебуває 265 організацій (у І півріччі 2020 року - 255), в яких 415 (у І півріччі
2020 року - 379) осіб отримали компенсації, допомоги та пільги громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 4 314 535,25 грн (у І півріччі 2020року 3 623 018,68 грн).
Три вищих навчальних заклади I-IV рівня акредитації подали списки на відшкодування
соціальної стипендії 706 студентам (у І півріччі 2020 року - 726) на суму 7 588 511,63 грн (у І
півріччі 2020 року - 6 484 396,94 грн).
Важливим напрямком діяльності є призначення різних видів соціальної допомоги та
допомоги сім’ям з дітьми. Найбільшу питому вагу у соціальних допомогах займає державна
допомога сім’ям з дітьми, на обліку перебуває - 6569 сімей.

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям отримує 122 сім’ї. Державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам отримує 1969 осіб.

Призначено допомогу: одному патронатному вихователю, допомогу на дітей, яким не
встановлено інвалідність - 4 особам, компенсацію послуги «Муніципальна няня» - 603
особам, одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка» та монетизацію одноразової
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натуральної допомоги «пакунок малюка» отримали - 832 особи (у І півріччі 2020 року - 398
осіб).
З метою надання можливості пільговим категоріям реалізувати свої права, видаються
відповідні посвідчення, протягом І півріччя 2021 року посвідчення видано 161 особі.
Одним із актуальних питань належного забезпечення
життєдіяльності осіб з
інвалідністю, людей похилого віку та малозабезпечених громадян є надання засобів гігієни
та реабілітації.

На обліку для забезпечення засобами особистої гігієни в рамках міської цільової
програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019–2021 роки» перебуває 443 особи. За І
півріччя 2021 року видано 284 184 одиниці засобів особистої гігієни та 78 направлень для
забезпечення киян ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками, забезпечено 21 особу
засобами пересування (за І півріччя 2020 року видано 262 110 одиниць засобів особистої
гігієни та 71 направлення для забезпечення киян ортопедичним взуттям та ортопедичними
устілками).
Відповідно до Постанови Кабінету Мністрів України №719 від 19.10.2016 «Питання
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» призначена грошова компенсація
за належні для отримання жилі приміщення 3 особам з інвалідністю внаслідок війни з числа
учасників антитерористичної операції на загальну суму 6 690 649, 14 грн (у І півріччі 2020
року призначена грошова компенсація 12 особам: 1 члену сім`ї загиблого та 11 особам з
інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції на загальну суму
17 419 679, 69 грн).
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2019 №280 призначена
грошова компенсація на придбання житла 12 учасникам бойових дій, які брали участь в
антитерористичній операції з числа внутрішньо переміщених осіб, 1 особі відмовлено (у І
півріччі 2020 року призначено 2 учасникам бойових дій, які брали участь в
антитерористичній операції з числа внутрішньо переміщених осіб, виплачена грошова
компенсація 1 особі на загальну суму 1 295 323,73 грн).
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Продовжується робота щодо забезпечення дітей з інвалідністю засобами реабілітації за
принципом «гроші ходять за людиною».
У І півріччі 2021 року звернувся 71 законний представник дітей з інвалідністю для
проходження реабілітації в реабілітаційних закладах, укладено 18 договорів на суму
358 775,00 грн, сплачено 16 актів виконаних робіт на суму 317 775, 00 грн.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509 «Про облік
внутрішньо переміщених осіб» щоденно здійснюється облік осіб, які переміщуються з метою
уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації до Голосіївського
району міста Києва. За І півріччя 2021 року зареєстровано 583 особи, з яких 365 працездатних осіб, 163 дітей, 48 пенсіонерів та 7 осіб з інвалідністю. Порівняно з
відповідним періодом 2020 року, спостерігається тенденція зменшення кількості
зареєстрованих осіб, а саме за І півріччя 2020 року обліковано 1315 осіб, з яких 861
працездатні особи, 342 дитини, 96 пенсіонерів та 16 осіб з інвалідністю.
Уряд удосконалив систему призначення (відновлення) та здійснення контролю за
соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам. Затверджена Постанова Кабінету
Міністрів України від 8.06.2016 № 365 «Про деякі питання здійснення соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам», якою затверджено Порядок призначення (відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Рішення про виплату внутрішньо
переміщеним особам соціальних виплат приймає Комісія з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, яка утворена
розпорядженням Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.07.2016
№391.

За І півріччя 2021 року проведено 24 засідання Комісії (у І півріччі 2020 року – 21
засідання), на яких розглянуті подання про призначення (відновлення) або про відмову в
призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати 1308 особам.
Одним із важливих напрямків є реалізація Державних програм щодо забезпечення
санаторно-курортного лікування категорійних осіб.
У І півріччі 2021 року оздоровлено в санаторіях - 110 осіб (у І півріччі 2020 року - 25
осіб). Направлено на психологічну реабілітацію 21особу.
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В районі функціонує Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Голосіївського району м. Києва, діяльність якого спрямована на
підтримку життєдіяльності та соціальної активності людей похилого віку та інших
категорійних верств населення.
Пріоритетними напрямками роботи Територіального центру є надомне обслуговування
одиноких непрацездатних громадян. У Територіальному центрі функціонує три відділення
соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування, відділення організації надання
адресної натуральної допомоги та виконання соціальних програм, відділення соціальнокультурних послуг, відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям з
інвалідністю, центр активного довголіття громадян.
Станом на 01.07.2021 року у територіальному центрі перебуває 1700 осіб.
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Відділення соціальної допомоги вдома
Відділення соціальної допомоги вдома забезпечує соціальний захист та обслуговування
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової
активності згідно з медичним висновком (мають III, IV, V групи рухової активності),
потребують сторонньої допомоги та надання соціальних послуг в домашніх умовах, а саме:
- громадян похилого віку;
- інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на
постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності";
- хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи
інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Основна мета роботи відділення – це надання якісної соціальної послуги з догляду
вдома громадянам у відповідності до Державного стандарту надання даної послуги. У І
півріччі 2021 року до відділень догляду вдома було зараховано 44 особи (у І півріччі 2020
року – 48 осіб). При цьому, кількість виконаних заходів в межах надання соціальної послуги
догляду вдома, у розрахунку на одну особу в звітному періоді збільшилася на 3269 заходів у
порівнянні з відповідним періодом 2020 року.
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Відділення організації надання адресної натуральної допомоги
та виконання соціальних програм
Відділення обслуговує громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю, громадян, які перебувають у складній життєвій
ситуації у зв'язку з безробіттям та внутрішньо переміщених осіб на основі актів обстеження
матеріально-побутових умов.

Виходячи з можливостей, наявності фінансової та матеріально-технічної бази,
відділення безоплатно забезпечує громадян одягом, взуттям, іншими предметами першої
потреби; предметами медичного призначення; предметами побутової гігієни; продовольчими
та промисловими товарами тощо та надає перукарські послуги .
Протягом І півріччя 2021 року оформлено 105 заяв щодо надання різних видів
допомоги, 332 особи отримали перукарські послуги (у І півріччі 2020 року – 65 заяв, 307 осіб
отримало перукарські послуги).
Згідно міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 рр.»
видано малозабезпеченим мешканцям району 896 продуктових наборів на загальну суму
581324,80 грн, що на 396 наборів більше, ніж в минулому році; 108 малозабезпечених
громадян отримують гарячі обіди кожного дня окрім вихідних.
Відділення денного перебування
Відділення обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності,
частково не здатні до самообслуговування та потребують соціально–побутової і
психологічної адаптації, з метою усунення обмежень життєдіяльності, відновлення знань,
сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб.
Загалом протягом І півріччя 2021 року надано 4685 послуг: соціальна адаптація – 1902
послуги , «Університет 3-го віку» – 2618 послуг, інформування – 135 послуг, представництво
інтересів - 3 послуги, консультування (соціальним працівником) – 4 послуги, консультування
(психологом) – 23 послуги для 14 осіб.
Всього на обліку станом на 01.07.2021 року перебуває 145 осіб.
З початку 2021 року відділенням денного перебування було запроваджено надання
нових соціальних послуг, а саме: інформування та представництво інтересів.
У відділенні працює гурток прикладного мистецтва «Берегиня», де підопічні
створюють дивовижні роботи з бісеру (браслети, сережки, намиста). На заняттях вони
опановують різні техніки плетіння: мозаїчне плетіння, ткацтво на верстаті, бісерне хутро.
Крім того, громадяни, які перебували на обліку, мали можливість відвідати екскурсії,
які безкоштовно проводить фаховий екскурсовод.
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Відділення соціально-культурних послуг
Станом на 01.07.2021 року кількість підопічних, в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року, зросла на 10% і становить 186 осіб. Проводилась робота вокальної студії
«Співаємо разом», вокальних ансамблів «Зоряниця» та «Зерно любові», гуртка «Ветерани
бардівської пісні та туризму», гуртка «У колі друзів», гуртка «Любителів кінематографа».
За участю отримувачів соціальних послуг організовано понад 13 тематичних зустрічейконцертів до Міжнародного дня жінок, до свята Масляної, до дня Матері, до Дня пам`яті та
примирення і 86 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Учасники творчих
колективів, які створені при Територіальному центрі, приймали активну участь та займали
призові місця на всеукраїнських та міських конкурсах. Окрім цього, організувано
дистанційне проведення занять різноманітних гуртків, що вплинуло на значне збільшення
кількості наданих послуг.
Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю
Відділення забезпечує та надає своєчасний доступ дітям з інвалідністю до системи
реабілітації та корекції відновлюваних заходів з подолання фізичних вад, набуття навичок,
які дають змогу дитині з особливими потребами гармонійно розвиватися, адаптуватися та
інтегруватися до життя в суспільстві.
У відділенні пройшла реабілітацію 21 дитина.
Обслуговування дітей проводилося у 2-групах:
- від 5 до 18 років (група повного дня) - 8 дітей;
- від 1 до 18 років (група короткотривалого перебування) - 13 дітей.
Діти отримали комплекс реабілітаційних послуг: медичних, психологічних,
педагогічних, логопедичних, призначених дитячим лікарем неврологом.

Вихователями групи повного дня (денний догляд) та групи короткотривалого
перебування були проведені заняття з: ліплення, аплікації, малювання, конструювання,
розвитку мовлення, математики, кондуктивної педагогіки (вчитель дефектолог, практичний
психолог, лікар невролог), соціальної реабілітації.
У І півріччі 2021 року проведно на 6461 заходів.
Центр активного довголіття
Центром передбачено надання послуг соціальної адаптації людям похилого віку, що
сприяють поліпшенню фізичного та психологічного стану здоров’я, удосконаленню знань з
комп’ютерної грамотності, української та іноземних мов, розвитку навичок у прикладному
мистецтві.
Станом на 01.07.2021 року в Центрі обліковувується 188 осіб, що на 31 особу менше, в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Загалом Центром надано 1432 послуги.
Переважна кількість послуг надана «Університетом 3-го віку» - 850 послуг для 154
осіб, у тому числі :
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-

студія англійської мови - 388 послуг для 107 осіб;
студія рукоділля – 401 послуг для 35 осіб;
студія комп’ютерної грамотності – 61 послуга для 12 осіб.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, значно зменшилася кількість
послуг в студії комп’ютерної грамотності (на 179 послуг) та майже в 2 рази збільшилась
кількість занять в студіях англійської мови та «Рукоділля» (на 288 та 166 послуг відповідно).
Протягом І півріччя 2021 року, працівники Центру залучалися до видачі продуктових
наборів та підгузників за програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 рр.»
Підвищення стандартів у сфері освіти
У районі функціонує 62 заклади загальної середньої освіти, з них 37 - комунальної
форми власності: гімназій – 3; ліцеїв – 4; спеціалізованих шкіл – 13; загальноосвітніх шкіл 11; НВК – 3; спеціальних шкіл-інтернатів – 3; приватних – 25.
Охоплено навчанням 23411 учнів у комунальних закладах та 4809 – у приватних.

Зростання чисельності дитячого населення у районі суттєво впливає на наповнюваність
закладів загальної середньої освіти. Сьогодні майже 70% їх - переповнені. Середній показник
фактичної наповнюваності шкіл становить в районі 120,2%, найбільше переповнені ЗЗСО
№№ 15, 36, 59, 85, 112, 116, 132, 179, 186, 220, 227, 241, 269, 286, НВК «Барвінок» та
«Ромашка». За рахунок збільшення закладів освіти приватної форми власності
забезпечується потреба мешканців району в закладах загальної середньої освіти.
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Дошкільна освіта нарощує свій потужний потенціал, постійно розвивається, реагує на
соціальні запити населення. Зроблено впевнені кроки щодо реформування, чіткої орієнтації
на світові та державні стандарти.
Мережа закладів з надання послуг з дошкільної освіти становить 97 закладів різних
форм власності, серед яких: 51 функціонуючий заклад комунальної форми власності,
приватних - 43, державних - 2.

Дошкільною освітою охоплено 10217 вихованців, у комунальних закладах – 8559
(85%), у приватних - 1658 (15 %).
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Для задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами у здобутті дошкільної
освіти продовжувалась робота з впровадження інклюзивного навчання, розширення мережі
інклюзивних груп.
У 2021 році працює 20 закладів, 27 груп, 53 дитини. У 2020 році додатково створено 13
інклюзивних груп у 10 ЗДО (№№ 305, 798, 198, 667, 158, 196, 285, 506, 725, НВК
«Барвінок»).
Діти з особливими освітніми потребами отримують корекційно-розвиткові послуги у
санаторних і спеціальних групах.
З метою створення
безпечних умов для учасників освітнього процесу щодо
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CоV-2, в закладах освіти забезпечено виконання профілактичних та
протиепідемічних заходів, а саме:
- затверджено рішеннями педагогічних рад Тимчасові порядки організації освітнього
процесу в закладах освіти у період карантину 2020-2021 навчального року;
- проводиться гігієнічна та санітарна обробка приміщень, ігрових і спортивних
майданчиків закладів освіти, поверхонь меблів, іграшок тощо;
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- проводиться опитування учасників освітнього процесу про самопочуття з метою
протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2;
- організовано систему щоденного контролю за станом здоров’я учасників освітнього
процесу;
- утворено робочі групи щодо перевірки стану готовності закладів освіти району до
відновлення освітнього процесу;
- закуплено дезінфікуючі, миючі, антисептичні засоби, безконтактні (інфрачервоні)
термометри, спеціальний одяг, рукавички, засоби індивідуального захисту, контейнери для
використаних засобів індивідуального захисту;
- здійснюється контроль за дотриманням учасниками освітнього процесу вимог
особистого протиепідемічного захисту (маски, щитки, дотримання дистанції тощо);
- проводиться постійне наскрізне провітрювання, вологе та дезінфікуюче прибирання
приміщень відповідно до графіків;
- обмежено доступ сторонніх осіб у приміщення закладів освіти;
- розміщено інформацію про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету
кашлю;
- призначено відповідальних осіб та проведено з ними відповідні інструктажі з питань
щоденного контролю за виконанням вимог нормативних документів щодо запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCоV-2;
- проведено інформування батьківської та педагогічної громади
щодо моделі
організації дистанційної та змішаної форми навчання шляхом розміщення інформації на
офіційних веб-сайтах закладів освіти та через інші засоби комунікації;
- заборонено проведення масових заходів.

Харчування учнів у І півріччі 2021 року здійснювалось відповідно до Примірного
двотижневого меню для надання послуг з організації харчування учнів у закладах загальної
середньої освіти - сніданки за бюджетні кошти. В 7 закладах загальної середньої освіти було
організоване мультипрофільне харчування.

Для створення нового освітнього простору для НУШ у 2021 році відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 23.08.2018 3 283 «Про затвердження методичних
рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи» придбано та
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поставлено в заклади загальної середньої освіти району комп’ютерну техніку (ноутбуки,
проектори), комплекти меблів для робочого місця вчителя, дошки, комплекти мобільних
меблів для початкової школи, інвентар для зони відпочинку (мати), дидактичні матеріали на
загальну суму – 15300,1 тис.грн.
У бюджеті галузі освіта на 2021 рік на підготовку закладів освіти до нового
навчального року та осінньо-зимового періоду передбачено кошти в сумі 34706,2 тис. грн. У
І півріччі 2021 року виконано роботи: промивання внутрішніх мереж центрального опалення
(20 закладів); поточний ремонт дахів у закладах: ЗДО № 196, 198, 305, БДЮТ, ЗЗСО № 122,
інтернат № 7; знесення аварійних споруд: ЗЗСО № 236, № 273, № 286; поточний ремонт
господарчої будівлі ЗДО № 32; поточний ремонт сантехнічних мереж та обладнання ЗДО №
№ 641, 642, 667, 117, 440, 406, 506, 596, 717; поточний ремонт приміщення коридору 1
поверху ЗДО № 41; поточний ремонт приміщення груп ЗДО № № 92, 285, 642; поточний
ремонт елементів фасаду ЗДО № 118, ЗЗСО № 150; поточний ремонт туалетного приміщення
та пральні – спеціальна школа-інтернат № 11; поточний ремонт туалетного приміщення
ЗЗСО № 108; поточний ремонт приміщення для першого класу – ЗЗСО № 110, 130, 269;
поточний ремонт приміщення музичної зали ЗДО № 641; поточний ремонт приміщення
малої актової зали ЗЗСО № 130; поточний ремонт приміщень коридору 3 поверху ЗЗСО №
122; поточний ремонт вентиляційної системи харчоблоку ЗДО № 106, 667; поточний ремонт
електрощитової ЗЗСО № 85, ЗДО № 506; повірка вузлів обліку теплопостачання – (28
лічильників) у 27 закладах.

Задоволення культурних потреб
В районі повністю збережено цілісність культурно-освітньої інфраструктури.
Мережа культурно-освітніх закладів районного підпорядкування залишається однією з
найбільших у порівнянні з іншими районами столиці, нараховує 28 об’єктів та має
багатогалузеву структуру.
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Разом з тим, аналізуючи основні галузеві показники, можна дійти висновку, що заклади
культурно-освітньої сфери району протягом звітного періоду в складних умовах поєднання
навчально-виховного процесу з дистанційною роботою продемонстрували високий рівень
організації роботи, впровадження інформаційних технологій, що позначилось на збереженні
та перевищенні показників по контингенту закладів.

У І півріччі 2021 року інформаційно-бібліотечними сервісами, що надавались
публічними бібліотеками районного підпорядкування, скористалось 35 730 осіб, що
становить 70,5 % річного плану читачів. Це кожен 5-ий мешканець району.
Закріпились позитивні тенденції щодо удосконалення фінансування закладів
культурно-освітньої сфери району.
Так, на утримання підпорядкованих закладів по галузі «Культура і мистецтво»,
мистецьких шкіл по галузі «Освіта» та клубів підлітків за місцем проживання по галузі
―Соціальний захист та соціальне забезпечення‖ доведено по загальному фонду бюджету –
49387,7 тис. грн бюджетних асигнуквань, що свідчить про позитивну динаміку у порівнянні з
минулими роками (у І півріччі 2020 року – 38652,2 тис. грн, у І півріччі 2019 року – 34814,7
тис. грн).
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Разом з тим, у І півріччі 2021 року за рахунок спеціального фонду бюджету розвитку
міста Києва продовжилось фінансування капітального ремонту бібліотеки № 15 (вул.
Набережно Корчуватська, 92) з метою створення на її базі БібліоХабу.
Капітальний ремонт здійснюється у рамках пілотного столичного проєкту
«СУЧАСНИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ ПРОСТІР». На 2021 рік було виділено 2 000,00 тис.грн,
освоєно 452,16 тис. грн.
У звітному періоді в бібліотеці змонтовано систему кондиціонування, систему
вентиляції, завершується монтаж кабелів системи освітлення, монтується щитове
обладнання, йде підготовка до його опломбування ПАТ «ДЕТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Особливу увагу було зосереджено на пошук шляхів забезпечення стабільного
функціонування закладів, зокрема залучено небюджетні джерела для зміцнення матеріальнотехнічної бази закладів. Так, бібліотеки району отримали від ГО «Прозорий Київ» та ГО
«Інститут відкритої політики» безоплатно передані технічні засоби: компютерне обладнання,
оргтехніку, акустичну систему, світильники, ЛЕД- лампи на суму 78,3 тис.грн.
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Здійснено комплекс системних і планових заходів щодо раціонального використання
коштів, направлених на продовження оновлення та модернізації матеріально-технічної бази
закладів соціально-культурної інфраструктури. Зокрема, закуплено товарів та послуг за
рахунок загального фонду бюджету та власних надходжень закладів на загальну суму 936,4
тис. грн. Придбано матеріали для забезпечення роботи закладів, господарські товари, засоби
для дезінфекції, здійснення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у
приміщеннях закладів, меблі для майстер-класів. Також здійснено заходи пожежної безпеки:
оновлено та укомплектовано заклади вогнегасниками та здійснено просочення дерев’яних
конструкцій вогнезахисною сумішшю.

З метою забезпечення належних умов діяльності підпорядкованих закладів, здійснено
поточні та аварійні ремонти приміщень зокрема:
- аварійний
ремонт
ХВП
та
сантехнічного
обладнання
(бібліотека
ім.М.М.Коцюбинського для дітей, просп. Голосіївський, 97-а);
- аварійний ремонт теплотраси (Київська вечірня музична школа №1 ім.К.Г.Стеценка,
вул. Антоновича, 19-б);
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- поточний ремонт із встановлення захисного екрану вхідної групи (дитячо-юнацький
клуб «Романтик», вул.Тарасівська, 36-а).
- поточний ремонт Київської дитячої художньої школи № 9 (вул. Смолича, 4).

Розпочато поточний ремонт інженерних мереж (у т.ч. системи теплопостання,
теплопункту будівлі) та частини приміщення Будинку культури «Конча-Заспа» (вул.
Генерала Матикіна,10).

У межах бюджетних асигнувань, здійснено передплату періодичних видань для
бібліотек району у кількості 131 назви газет та журналів на суму 199,0 тис. грн.
Бібліотечні фонди збільшились на 4441 нових видань, у т. ч.: періодичних видань –
1320 прим., книг та брошур – 3121 прим.
За джерелами надходжень видання розподіляються:
– 205 примірників на суму 36,1 тис. грн. – документи за цільовою міською Програмою
розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва;
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– 1710 прим. на суму 213,6 тис. грн – отримано від Українського інституту книги за
Програмою поповнення бібліотечних фондів;
– 1206 прим. на суму 62,5 тис. грн – отримано з інших джерел: заміна, обміннорезервний фонд, подаровані та благодійно передані в рамках районного проєкту «ПОДАРУЙ
БІБЛІОТЕЦІ КНИГУ».

Обмежувальні карантинні заходи розширили та збагатили формати діяльності
підпорядкованих закладів.
Зокрема, публічні бібліотеки району впроваджували інноваційні форми роботи,
активно спілкувались з читачами в форматі onlinе, брали участь у zoom-конференціях,
створювали власні інформаційно-бібліографічні нариси та покажчики, мультимедійні
проєкти, презентації, віртуальні книжкові виставки, інформували користувачів про книжкові
новинки, ювілейні дати, запрошували у віртуальні подорожі, проводили майстер-класи,
надавали бібліотечні довідки, консультації, використовуючи для зв’язку блоги, соціальні
мережі та інші Інтернет-платформи.

В режимах online та ofline в публічних бібліотеках проведено комплекс різноманітних
заходів з популяризації читання, зміцнення, розвитку та популяризації української мови як
державної, реалізації прав національних меншин, популяризації культурної та історичної
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спадщини Криму, реалізації Стратегії комунікації у сфері Європейської та Євроатлантичної
інтеграції, до ювілейних та пам’ятних дат, заходи національно-патріотичного спрямування,
виховання екологічної культури у користувачів тощо.

Власний віртуальний ресурс (веб-сайт Централізованої бібліотечної системи
Голосіївського району http://clsg.ho.com.ua/) це потужний інформаційний інструмент,
створений для привернення уваги всіх учасників процесу до книг та читання, пошуку
змістовних і технологічних аспектів організації бібліотечної роботи. Бібліотеки
продовжують брати активну участь у міжнародних творчих проєктах.

У мережі бібліотек району працюють 3 Інтернет-центри. Всього до послуг користувачів
надано 25 робочих місць доступу до мережі Інтернет.
В усіх бібліотеках району встановлено безпровідний Інтернет (Wi-Fi) для вільного
доступу користувачів до світових інформаційних ресурсів. Усі послуги бібліотек у звітному
періоді були безкоштовними для користувачів.
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Будинок культури ―Конча-Заспа‖ – єдиний заклад культури, що здійснює клубну
роботу одночасно з дітьми та дорослим населенням віддалених від центру міста
мікрорайонів Конча-Заспа, Віта-Литовська, Мриги.
На базі Будинку культури організовано роботу 11 клубних формувань. Загалом у
гуртках та творчих колективах Будинку культури охоплено 220 осіб, з них 189 дітей. У І
півріччі 2021 року в Будинку культури «Конча-Заспа» проведено 63 культурно-мистецьких
заходів, з них 39 відбулись в режимі online, які переглянули 7553 осіб на сторінці Будинку
культури «Конча-Заспа» в соціальній мережі Facebook. 24 заходи в режимі offline у будинку
культури відвідали 2036 осіб.

В дитячо-юнацьких клубах Централізованої системи «Щасливе дитинство» у 20202021 навчальному році гуртковою роботою охоплено 1438 дітей, підлітків за місцем
проживання.
На базі дитячо-юнацьких клубів організовано роботу 43 різнопрофільних гуртків, в
яких навчались 1438 дітей та підлітків, з них: 229 – пільгових категорій.
У І півріччі 2021 року ЦС ДЮК «Щасливе дитинство» проведено 440 різноманітних
виховних заходів (правові, туристсько-краєзнавчі, естетичні, екологічні, фізкультурнооздоровчі, морально-етичні, профілактика шкідливих звичок тощо), учасниками яких стали
4707 вихованців.
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Основну увагу дитячо-юнацьких клубів зосереджено на соціальній складовій заходів,
зокрема на проведенні благодійних програм та організації заходів національнопатріотичного виховання.

У звітний період 124 вихованці творчих гуртків та мистецьких колективів стали
переможцями міських, всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсів.

У мистецьких школах району навчається 1262 учні (на 133 учні більше планового
контингенту, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від
18.01.2021 №36 «Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2020-2021 навчальний рік»,
який становить 1133 учні).
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Крім того, з метою розширення можливості надання мистецької освіти, мистецькими
закладами надавались додаткові платні освітні послуги, а саме: на відділеннях початкового
естетичного виховання змогли отримати послуги мистецької освіти 197 дітей.
Протягом звітного періоду повністю збережено пільги по оплаті за навчання.
Заклади мистецької освіти Голосіївського району у звітному періоді здійснювали
мистецько-просвітницьку діяльність.

Високий рівень мистецької освіти та естетичного виховання, що надається закладами
культурно-освітньої сфери району, підтверджується вагомим відсотком переможців
мистецьких конкурсів.
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У І півріччі 2021 року 8 талановитих учнів мистецьких шкіл Голосіївського району
стали стипендіатами Київського міського голови. Це один з найвищих показників у
порівнянні з іншими районами столиці.

Упродовж звітного періоду з метою відзначення урочистих і пам’ятних дат,
популяризації та поширення кращих зразків вітчизняної культури, підтримки аматорського
мистецтва та народної творчості організовано загальнорайонні заходи:
- тематичний районний захід «Час і досі не загоїв рани» до Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав біля пам’ятного знаку «Воїнам інтернаціоналістам»;

- святкову районну концертно-мистецьку програму «Величальна Києву» до Дня столиці
та Дня Києва і районний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Голосіївські сонячні
дзвони»;
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- святкову районну концертно-мистецьку програму «День Теремків» до Дня столиці та
Дня Києва;

- святкову районну концертно-мистецьку програму «День Конча-Заспи» до Дня столиці
та Дня Києва
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Заходи щодо охорони культурної спадщини
Важливими об’єктами інфраструктури району є пам’ятки культурної спадщини.
Відповідно до Інформаційного зведеного переліку об'єктів культурної спадщини на території
Голосіївського району зареєстровано 858 об’єктів, з них: пам’яток історії - 604, архітектури –
219, мистецтва – 28, археології – 4, природи та садово-паркового мистецтва – 3.
За категоріями охорони: 95 - пам’ятки національного значення, 287 - місцевого
значення, 476 – щойно виявлених.
Традиційно щороку, під час урочистостей присвячених державним святам та дням
пам’яті, проводяться загальнорайонні культурно-масові заходи, мітинги біля меморіалів та
пам’ятних знаків району.

Здійснюються системні заходи щодо популяризації охорони культурної спадщини,
забезпечується контроль за благоустроєм пам’ятників монументального мистецтва і
територій навколо них.
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Бюджетом не передбачається фінансування районів на здійснення заходів із охорони
об’єктів культурної спадщини. Приведення об’єктів та територій навколо них до належного
стану здійснюється балансоутримувачами, а за їх відсутності – шефськими організаціями.
У І півріччі 2021 року здійснено 12 комісійних обстежень пам’ятників
монументального мистецтва Голосіївського району м. Києва.
За результатами обстежень до шефських організацій та балансоутримувачів були
направлені звернення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації щодо
здійснення заходів з благоустрою. У результаті об’єкти та території навколо них було
приведено до належного стану.

Релігійна ситуація в районі
З метою гармонізації міжконфесійних відносин Голосіївська адміністрація співпрацює
з релігійними організаціями різних конфесій, які здійснюють свою діяльність на території
району та створює умови для налагодження взаєморозуміння між релігійними організаціями
різних віросповідань та конфесій, орієнтує релігійні організації на проведення у храмах
молебнів та інших заходів з дотриманням усіх протиепідемічних вимог.
Так, у зв’язку із запровадженням обмежувальних карантинних заходів, налагоджено
зв'язок з керівниками релігійних організацій з метою дотримання санітарно-епідеміологічних
норм під час Новорічно-Різдвяних свят, Водохреща, Великодня, свята Трійці та орієнтування
керівників конфесій на здійснення богослужінь у режимі відеотрансляцій.
Наразі на території Голосіївського району м. Києва зареєстровано 80 релігійних
організацій. Релігійні організації для богослужбової діяльності використовують на території
Голосіївського району 48 культових будівель та приміщень.
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Стан міжнаціональних відносин
З метою реалізації етнічної самобутності національних меншин, популяризації звичаїв,
традицій, мови та культури представників різних національностей, організації заходів,
спрямованих на гармонійне поєднання культур української нації та національних меншин,
започатковано районний культурно-просвітницький проєкт «Діалог культур».
В рамках проєкту у звітному періоді проводено цикл тематичних заходів.
Зокрема, з нагоди Міжнародного дня ромів у квітні Київською театральною школоюстудією організовано творчу онлайн-зустріч з народним артистом України, художнім
керівником Київського академічного музично-драматичного циганського театру «Романс»
Ігорем Крикуновим та розміщено його відео-звернення до учнів театральної школи-студії
«Великий шлях не буває простим».
У бібліотеці ім. М.П.Стельмаха (вул. Лятошинського, 26-г) оформлено книжкову
виставку-огляд «Україна – велика сім’я і ми всі її діти». На блозі бібліотеки висвітлено
інформаційну довідку «Україна багатоетнічна», проведено онлайн-бесіду «Барви ромської
душі».
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В День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу в районі відбулись
національно-патріотичні виховні тематичні заходи.
У бібліотеці ім. М.О.Некрасова організовано перегляд документального фільму
«Кримські татари: Крим наш» (автор стрічки Сергій Братішко, режисер – Петро Мироненко).
Презентація виставки-реквієму «Депортація кримських татар. Як це було?» відбулась у
бібліотеці ім.М.П. Стельмаха, театралізований етно-урок «Кримськотатарська народна пісня
«Ey, güzel Qırım» («О, прекрасний Крим») у виконавській версії лірника Гордія Старуха»
відбулась у Київській вечірній музичній школі №1 ім.К.Г.Стеценка.

Розвиток фізичної культури та спорту, підтримка соціального становлення та
розвитку молоді
У відповідності з пріоритетними напрямками робити відділ у справах молоді та спорту
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечує на території
Голосіївського району реалізацію державної політики у сфері:
- соціального становлення та розвитку молоді;
- оздоровлення та відпочинку дітей;
- розвитку фізичної культури та спорту.
До сфери управління відділу віднесені 4 спортивні заклади, зокрема фізкультурнооздоровчий центр «Централізована система дитячо-юнацьких спортивних клубів за місцем
проживання «Голосієво», комплексна дитячо-юнацька спортивна школи №15, комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа «Арго» та комплексна дитячо-юнацька спортивна школа
«Тріумф».
Соціальне становлення та розвиток молоді
У І півріччі 2021 року організовано та проведено низку заходів, спрямованих на
соціальне становлення та розвиток молоді, національно-патріотичне виховання, задоволення
культурних потреб студентської молоді. Зокрема, проведено 2 заходи, якими охоплено 210
осіб з числа молоді, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – 2 заходи
(охоплено 180 осіб).
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Протягом звітного періоду здійснено організаційні заходи щодо підготовки
документів претендентів з числа молоді на присудження державних та міських премій.
Зокрема, подано на розгляд відповідні матеріали 13 кандидатур на відзначення Премією
Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України –
міста-героя Києва, розглянуто документи 5 претендентів на присудження Премії Кабінету
Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (направлено на
розгляд до Міністерства молоді та спорту України 1 кандидатуру).
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Оздоровлення та відпочинок дітей
В літній період здійснюється направлення дітей на відпочинок і оздоровлення за
рахунок квоти путівок, доведеної Департаментом молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
В червні 2021 року направлено 24 дитини (у червні 2020 року - 0), які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
«Зміна» (Київська область) та «Зачарована долина» (Запорізька область), зокрема, дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківськог піклування – 2, дітей з інвалідністю – 1, з
багатодітних родин – 15 дітей, обдарованих і талановитих дітей – 5, дітей, які перебувають
на диспансерному обліку – 1.
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Розвиток фізичної культури та спорту
Згідно з Календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
Голосіївського району організовано та проведено фізкультурно-оздоровчі заходи, районні
чемпіонати, спартакіади серед збірних команд працівників Голосіївської районної вмісті
Києві державної адміністрації, територіальних органів міністерств та відомств, комунальних
підприємств, студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, студентів
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
спортивні змагання серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, святкові заходи з
нагоди державних свят.
Беручи до уваги поширення гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, протягом І півріччя 2021 року кількість проведених спортивних
заходів значно обмежено. Зокрема, проведено 22 спортивно-масових заходів серед
мешканців Голосіївського району (в І півріччі 2020 року – 14) до участі в яких залучено
понад 2200 осіб (в І півріччі 2020 року – 870).
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Організовано та проведено 12 відкритих районних чемпіонатів та першостей (у І
півріччі 2020 року – 9), до участі в яких залучені спортсмени з різних міст України та
сусідніх держав та охоплено понад 1700 осіб (у І півріччі 2020 року – 670 осіб).

Окрім цього, проведено 4 спортивно-масові заходи, приурочені до відзначення
державних свят, в яких взяли участь понад 450 осіб.
Організовано та проведено спартакіади:
- 3 серед збірних команд працівників Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації, територіальних органів міністерств та відомств, комунальних підприємств;
- 3 серед студентів Військового інституту Київського національного університету імені
Тараса Шевченка;
- 1 серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Щомісячно до занять в фізкультурно-оздоровчих та спортивних секціях ФОЦ
«Голосієво» залучено 904 вихованців, безкоштовними заняттями охоплено 790 осіб.
У фізкультурно-оздоровчому центрі «Голосієво» функціонують гуртки та секції з таких
видів спорту як: баскетбол, карате-до, дзюдо, ОФК, таїландський бокс, боротьба самбо,
бодібілдинг, настільний теніс, спортивні танці, айкідо, вільна боротьба, бокс, футбол,
фехтування, акробатичний рок-н-рол, панкратіон, циркове мистецтво, рукопашний бій.
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Тренування вихованців здійснюється в приміщеннях 10-ти спортивних клубів, які
перебувають в оперативному управлінні ФОЦ «Голосієво», в 4-ох приміщеннях
загальноосвітніх навчальних закладів та на відкритих площинних спорудах, в тому числі за
місцем проживання.
У Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі № 15 функціонує 5 відділень (68
навчально-спортивних груп) з таких видів спорту, як футбол, лижні гонки, гірськолижний
спорт, велоспорт шосе та біатлон, в яких займається 854 вихованців (у І півріччі 2020 року –
65 груп та 804 вихованців).
У Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі «Арго» функціонує 3 відділення з
таких видів спорту, як черлідинг та таеквон-до (ІТФ) (30 навчально-спортивних груп), де
займається 312 дітей (у І півріччі 2020 року – 17 груп та 198 вихованців).
У Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі «Тріумф» функціонує 2 відділення з
таких видів спорту, як теніс та дзюдо (25 навчально-спортивних груп), де займаються 268
дітей (у І півріччі 2020 року – 24 групи та 253 дітей)
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Вихованці КДЮСШ

Згідно з Календарним планом спортивно – масових заходів протягом І півріччя 2021
року 870 вихованців комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл № 15, «Арго» та
«Тріумф» взяли участь у 110 спортивних змаганнях різного рівня (у І півріччі 2020 року 274 вихованців у 32 змаганнях).
Протягом І півріччя 2021 року вихованцям КДЮСШ № 15, КДЮСШ «Тріумф» та
КДЮСШ «Арго» присвоєно 712 спортивних розряди (у І півріччі 2020 року - 70).
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Присвоєно розрядів

Служба у справах дітей та сім’ї
Основним завданням Служби у справах дітей та сім’ї, як представника органу опіки та
піклування районної державної адміністрації, є вжиття всіх заходів по забезпеченню дітей,
які залишились без батьківського піклування, сімейним формами вихованням.
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Так, станом на 01.07.2021 на обліку дітей, залишених без батьківського піклування,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебуває 193 дитини, з яких: 71
дітей – сиріт, 122 дитини, позбавлені батьківського піклування.
Забезпечено
сімейними
формами
виховання
181
дитину
(сім’ї,
опікунів/піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу), що складає 93,8%
від загальної кількості дітей.

2 дитини влаштовано до Приватного закладу соціального захисту «Малий груповий
будинок «Хеппі Хоум», 7 дітей перебувають на повному державному утриманні в державних
закладах (будинки дитини, школи – інтернати, професійно – технічні училища), 2 дитини
перебуває в Центрі допомоги дітям «Місто щасливих дітей», 1 дитина влаштована за заявою
про тимчасове влаштування в сім’ю родичів/знайомих.
В Голосіївському районі функціонує 6 дитячих будинків сімейного типу, в яких
виховується 40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Порівняльна таблиця показників за І півріччя 2020-2021 років
І півріччя
І півріччя
%
2020
2021
Перебуває на первинному обліку
201
193
дітей
Забезпечено сімейними формами
184
91,5%
181
виховання дітей
Поставлено на первинний облік
17
14
дітей
Влаштовано під опіку дітей
4
5
Перебуває дітей в прийомних
4
4
сім’ях
Перебуває дітей в ДБСТ дітей

38

40

Влаштовано дітей в ДБСТ
Поставлено на облік кандидатів
в опікуни
Поставлено на облік кандидатів
в усиновлювачі
Перебуває на обліку дітей з
усиновлення
Поставлено дітей на облік з
усиновлення

3

1

4

8

1

3

48

46

10

7

%

93,8%

71
Усиновлено дітей
Усиновлені діти на обліку, за
умовами проживання і
виховання яких здійснюється
постійний нагляд
Діти, які потребують
влаштування до сімейних форм
виховання:
МГБ «Хеппі Хоум»
ЦДД «Місто щасливих дітей»
КМБД «Берізка»
Школи-інтернати
Профтехучилища/коледжі
За заявою про тимчасове
влаштування в сім’ї
родичів/знайомих

1

2

127

120

17

8,5%

12

2
1
1
2
2

2
2
2
3
2

2

1

Патронатна сім’я

2

-

надання соціально-правового
статусу

5

-

5

6

Діти – інваліди, які потребують
сімейних форм виховання
На повному державному
утриманні
МГБ «Хеппі Хоум»

3

4
29%

2

6,2%

50%
2

Не зважаючи на покращені а де, майже, незмінні показники по влаштуванню,
усиновленню та забезпеченню дітей сімейними формами виховання, в загальному рейтингу
по місту Києву, служба у справах дітей та сім’ї Голосіївської районної у місті Києві
державної адміністрації за І півріччя 2021 року посіла 7 місце.
Пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, є усиновлення. Станом на 01.07.2021 на місцевому обліку дітей, які можуть бути
усиновлені перебуває 46 дітей.
Протягом звітного періоду 2 дитини було усиновлено та ще відносно 3 дітей,
очікуються судові рішення на усиновлення.
В Голосіївському районі на обліку перебуває 120 усиновлених дітей, за умовами
проживання і виховання яких здійснюється постійний нагляд. Вживаються всі необхідні
заходи з надання допомоги в оформленні родинам соціальних виплат.
Систематично проводиться обстеження умов проживання дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування. Контролюється стан здоров’я дітей, їх навчання та
соціально-правовий захист.
Забезпечується захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
З 193 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на
первинному обліку 60 дітей мають житло на праві власності, 116 дітей мають житло на праві
користування, 17 дітей житла не мають.
За клопотанням Служби у справах дітей та сім’ї, протягом звітного періоду поставлено
на квартирний облік 5 дітей-сиріт. Всього в Голосіївському районі на квартирному обліку
перебуває 49 осіб з числа, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На виконання Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та

72
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877 (у
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 515) реалізовано
право 1 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківських прав на окреме
впорядковане житло.
Профілактична робота з дітьми
З метою раннього виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах,
своєчасного вилучення їх з небезпечного оточення, виявлення дорослих осіб, які втягують
неповнолітніх у злочинну діяльність, направлення їх на реабілітацію до закладів соціального
захисту дітей систематично проводилися профілактичні рейди «Діти вулиці», «Урок».
У першому півріччі 2021 року проведено 12 районних профілактичних рейдів (у І
півріччі 2020 року – 12 рейдів), виявлено 8 дітей (у І півріччі 2020 року – 3 дитини), з них 4
дітей влаштовано у заклади охорони здоров’я, 4 дитини влаштовані у центри соціальнопсихологічної реабілітації дітей. Після проведення профілактичної роботи 3 дітей повернуто
батькам, 4 влаштовано в сімʹї родичів, 1 дитина перебуває у центрі соціально-психологічної
реабілітації.
Службою у справах дітей та сім’ї спільно з суб'єктами соціальної роботи систематично
здійснюється робота по з’ясуванню умов проживання дітей. Так, у I півріччі 2021 року
здійснено 126 обстежень житлово-побутових умов проживання дітей (у І півріччі 2020 року –
101 обстеження).

Відповідно до повноважень Служба у справах дітей та сім’ї координує роботу щодо
своєчасного виявлення та взяття на облік дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах.
Станом на 01.07.2021 на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах перебуває 147 дітей, що на 60% більше аналогічного періоду 2020 року (у І
півріччі 2020 року – 92 дитини).
У I півріччі 2021 року поставлено на облік 7 дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, знято з обліку - 12 дітей. Для порівняння у I півріччі 2020 року,
кількість поставлених дітей зменшилася на 75 відсотків, кількість знятих дітей залишається
майже не змінною (у I півріччі 2020 року поставлено на облік - 36 дітей, знято – 14 дітей).
До батьків, які не реагують на профілактичні заходи, попереджувальна та
роз’яснювальна робота з якими не дає позитивних результатів, застосовуються більш суворі
заходи впливу, зокрема адміністративна та цивільно-правова відповідальність.
До правоохоронних органів направлено 9 клопотань про притягнення батьків до
адміністративної відповідальності.
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У випадку, коли вичерпано можливості покращити становище дитини в біологічній
сім'ї, перед судовими органами порушуються питання про позбавлення батьків батьківських
прав.
Кількість поданих позовних заяв залишається сталою. У I півріччі 2021 році подано 4
позови про позбавлення батьків батьківських прав або відібрання без позбавлення відносно
дітей, які перебувають на обліку Служби. На сьогоднішній день відносно 4 позовів прийнято
позитивні рішення. На розгляді у Голосіївському районному суді міста Києва перебуває 4
справи.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 №585 «Про
забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»
проведена відповідна робота щодо захисту дітей від домашнього насильства, жорстокого
поводження з ними або загрози його вчинення.
У I півріччі 2021 року опрацьовано 31 звернення із зазначеного питання, що на 55%
більше аналогічного періоду 2020 року (у I півріччі 2020 року – 20 звернень).

Службою систематично проводиться робота з дітьми, які без поважних причин не
відвідують заклади освіти та які переведені на домашню форму здобуття освіти. Так у І
півріччі 2021 року розглянуто 59 повідомлень від закладів освіти (у І півріччі 2020 року - 68).
Також зменшилася кількість повідомлень про дітей, які зараховані на сімейну (домашню)
форму навчання, у I півріччі 2021 отримано 15 повідомлень (у I півріччі 2020 – 40
повідомлень).
З метою запобігання безпритульності, бездоглядності та попередження правопорушень
серед дітей, Служба співпрацює з сектором ювенальної превенції ВП Голосіївського УП ГУ
НП в місті Києві, сектором ювенальної пробації м. Києва з питання виявлення дітей, які
скоїли правопорушення. У звітному періоді надійшло 15 повідомлень про дітей, які скоїли
правопорушення (у I півріччі 2020 – 14 повідомлень).
Після надходження інформації відносно дітей, які обвинувачуються у вчиненні злочину
працівниками Служби проводиться профілактична робота, а саме: перевіряються умови
проживання дитини, направляються запити до закладів освіти, закладів охорони здоровʹя,
проводяться бесіди з батьками та дітьми, батьки ознайомлюються з відповідальністю щодо
утримання, виховання та навчання дитини.
Станом на 01.07.2021 на обліку сектору ювенальної превенції Голосіївського УП ГУ НП
в місті Києві перебуває 5 дітей.
Воєнні дії на сході країни та соціально-економічна нестабільність спричиняють
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напругу в суспільстві, у тому числі й у дитячому середовищі. Особливо гострою є потреба
адаптації дітей із числа внутрішньо переміщених осіб та дітей, які постраждали внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів.
Протягом I півріччя 2021 року до Служби у справах дітей та сім’ї Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації надійшло 8 звернень щодо надання статусу
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Всі звернення
опрацьовані і відповідно до розпоряджень Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації такий статус отримали 8 дітей(у I півріччі 2020 року - 24 дитини).
В Голосіївському районі м. Києва функціонує патронатна сім’я Вострікова Василя
Володимировича. У I півріччі 2020 року послугою патронатного вихователя були забезпечені
2 дитини з однієї сімʹї, у I півріччі 2021 року - одна дитина.
З метою удосконалення механізмів соціального захисту дітей затверджено Порядок
зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми
власності та підпорядкування.
Відповідно до вищезазначеного Порядку, органи опіки та піклування розглядають заяву
та пакет документів для зарахування дитини до закладу на цілодобове перебування та
приймає рішення про доцільність/недоцільність влаштування дитини до закладу на
цілодобове перебування.
З початку дії Порядку до Служби у справах дітей та сім’ї надійшло 6 звернень щодо
зарахування дітей до закладів на цілодобове перебування. Всі звернення розглянуті, органом
опіки та піклування видано 6 розпоряджень про доцільність цілодобового перебування дітей
у закладах.
Реалізація сімейної політики
Станом на 01.07.2021 у Службі на обліку перебуває 1323 багатодітних сімей, які
виховують 4312 дітей.
Видано 94 посвідчення батьків багатодітної сім’ї та 196 посвідчень дитини з
багатодітної сім’ї. Взято на облік 68 багатодітних сімей, в яких виховується 220 дітей.
Протягом звітного періоду проведено низку культурно-просвітницьких заходів:
- 17 лютого 2021 року квест для учнів загальноосвітніх закладів району на тему:
«Профілактика вживання психоактивних речовин» в рамках інформаційно-просвітницької
акції «Здорова сім’я – майбутнє України»;
- з метою піднесення ролі жінки та утвердження гендерної культури в суспільстві 05
березня 2021 року - культурно-мистецька програма «Березневі зустрічі», в рамках якої
нагороджено відзнаками «Жінка року Голосіївського району міста Києва» 18 найкращих
жінок Голосіївського району, чиї здобутки, ідеї, вчинки або саме життя стали прикладом
реалізації праці, досягнень, героїзму чи благодійницької діяльності, є неформальними
лідерами в різних галузях, впливають на громадське життя району та міста;
- 29 травня 2021 року на території скверу по вулиці Маршала Якубовського в рамках
проведення Дня мікрорайону Теремки з нагоди святкування Дня Києва та Міжнародного дня
захисту дітей проведено захід «Щасливі мелодії дитинства». Під час заходу проведено
різноманітні мастер-класи, ігри та конкурси.
Протидія торгівлі людьми
За І півріччя 2021 року до Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
надійшло 1 звернення щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі
людьми. Рішенням Міністерства соціальної політики України одній особі встановлено статус
особи, яка постраждала від торгівлі людьми терміном на 2 роки.
За відповідний період у 2020 році отримано 5 звернень щодо встановлення статусу
особи, яка постраждала від торгівлі людьми, яким встановлено вищезазначений статус.
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Запобігання та протидія домашньому насильству
Протягом І півріччя 2021 року у Голосіївському районі зафіксовано 1055 звернень з
приводу домашнього насильства. Працівниками Голосіївського УП ГУ Національної поліції в
м. Києві здійснено 1040 виїзди на сімейно-побутові конфлікти, з них підтверджено 488
випадки, в яких 192 дитини стали свідками конфлікту. Винесено 173 термінові заборонні
приписи.
З особами, які вчинили домашнє насильство, проведено профілактичні бесіди,
направлені на подальше недопущення скоєння побутових злочинів. Складено протоколів про
адміністративні правопорушення за ст.173-2 Кодексу України про адміністративні
правопорушення на 450 осіб.
За відповідний період 2020 року працівниками Голосіївського УП ГУ Національної
поліції в м. Києві здійснено 1220 виїзди на сімейно-побутові конфлікти, з них підтверджено
519 випадки. Винесено 186 термінові заборонні приписи. Складено протоколів про
адміністративні правопорушення за ст.173-2 Кодексу України про адміністративні
правопорушення на 574 особи.
З метою підвищення обізнаності населення щодо допомоги особам, які постраждали від
насильства в сім’ї, гендерної дискримінації та торгівлі людьми Голосіївською районною в
місті Києві державною адміністрацією через мережу закладів соціального спрямування,
зокрема центр у справах сім’ї та жінок «Родинний дім» та Голосіївський районний в місті
Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, постійно проводиться
роз’яснювальна робота серед мешканців Голосіївського району міста Києва,
розповсюджуються інформаційно-просвітницькі матеріали про сучасні прояви торгівлі
людьми та проводиться робота з надання правових, соціальних та інших послуг різним
верствам населення, в тому числі особам, які постраждали від домашнього насильства та
торгівлі людьми.
Протягом І півріччя 2021 року службою у справах дітей та сім’ї отримано 527
повідомлень від Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві про осіб, яких
дільничними інспекторами взято на облік правопорушників за вчинення домашнього
насильства (у І півріччі 2020 року отримано 357 вищезазначених повідомлень).
Захист майнових і немайнових прав дітей
У першому півріччі 2021 року проведено 12 засідань Комісії з питань захисту прав
дитини (у І півріччі 2020 року – 9 засідань), на яких розглянуто 423 питання (у І півріччі 2020
року – 361 питання). Зокрема, захист житлових та майнових прав дітей – 179; визначення
місця проживання дитини – 27; визначення способів участі у вихованні та спілкуванні з
дитиною – 16; надання висновків до суду про доцільність/недоцільність позбавлення
батьківських прав – 19, також розглянуто на засіданні комісії та підготовлено висновки до
суду у 10 справах, що стосуються захисту житлових та майнових прав дітей (виселення,
зняття з реєстрації, визнання дитини такою, що втратила право користування житлом).
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Відповідно до статі 19 Сімейного кодексу України працівниками Служби забезпечено
участь у 130 судових засіданнях, з метою захисту немайнових, майнових та житлових прав
дітей.
Відповідно до статі 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за
невиконання батьками рішення органу опіки та піклування - розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації про визначення способів участі у вихованні та
спілкуванні з дитиною працівниками Служби складено та подано до суду 8 протоколів про
адміністративне правопорушення.
Робота Голосіївсього районного в місті Києві центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
За І півріччя 2021 року соціальними послугами, що надаються Центром охоплено 937
сімей, у них осіб старше 18 років: 1384 особи (888 жінок та 496 чоловіків) та дітей до 18
років: 969 осіб (524 дівчат та 445 хлопчиків).
Клієнти Центру отримують соціальні послуги відповідно до державних стандартів:
консультування, соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти,
позбавлені батьківського піклування, соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у
складних життєвих обставинах. Залучаються благодійні та громадські організації до надання
допомоги у вигляді продуктових наборів, техніки, засобів гігієни, одягу.
Соціальну послугу соціального супроводу в Центрі отримує 54 сім’ї з метою
формування і розвитку виховного потенціалу сім’ї та здатності виконувати батьками
батьківські обов’язки.
Соціальну послугу консультування отримує 221 сім’я, яка перебуває в складних
життєвих обставинах. За сприянням Центру та Благодійної організації «Благодійний фонд
«Право на комфорт»» родині Манзенко Любові Василівни, що перебуває у складних
життєвих обставинах був зроблений капітальний ремонт в квартирі.
На обліку Центру перебуває 152 сім’ї, як такі, що виховують дитину чи особу з
інвалідністю (з них 39 родин перебувають у складних життєвих обставинах), з них, загалом
на обліку перебуває 199 дітей до 18 років та 37 осіб старше 18 років. За І півріччя 2021 року
послугами Центру було охоплено 51 сім’я (з них 60 осіб старше 18 років та 90 дітей до 18
років).
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Родини, що виховують дітей/молодь з інвалідністю, які є клієнтами Центру, отримали
продуктові набори та відвідали за сприянням громадських організацій ряд заходів:
привітання дітей та молоді з новорічними святами (надання солодких подарунків) – 250 осіб;
відвідування Інтерактивної вистави «Велике хімічне шоу» – 25 осіб; відвідування
соціокультурного заходу до дня «Масляної» – 15 осіб; відвідування весняного сімейного
пікніка Масляна» – 10 осіб; відвідування соціокультурного заходу в рамках проекту «Від
серця до серця» – 50 осіб; соціокультурний захід до Дня столиці та Дня Києва – 150 осіб;
відвідування соціокультурного заходу в Еко-комплексі «Долина страусів» – 25 осіб; участь в
ХІІІ Фестивалі спортивної рибної ловлі «Золота рибка» серед дітей та молоді з порушенням
опорно-рухового апарату – 12 осіб; майстер-клас з вітражного розпису – 15 осіб.
Проведена робота з дітьми та молоддю, які перебувають у конфлікті з законом та
надані послуги, а саме:
- з неповнолітніми у конфлікті з законом, які перебувають на обліку Сектору
ювенальної превенції – 1 особа;
- з особами на випробувальному іспитовому строці (засуджених до умовного терміну
покарання, звільнених умовно-достроково від відбування покарання): 18-35 років – 23 особи;
- звільненими з місць позбавлення волі: 18-35 років – 2 особи.
За допомогою благодійних та громадських організацій, 6 дитячих будинків сімейного
типу та 1 сім’я патронатних вихователів отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктів
харчування та трьом дитячим будинкам сімейного типу було надано комп’ютерну техніку.
В Центрі на обліку перебуває 68 внутрішньо переміщених сімей. За І півріччя 2021
року 48 сімей отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів.
Також, в Центрі на обліку перебуває 130 сімей учасників АТО/ООС. За І півріччя 2021
року 80 сімей отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів.
Загалом за І півріччя 2021 року гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування
отримали 373 сім’ї.
Робота Центру у справах сім’ї та жінок «Родинний дім»
Центр у справах сім’ї та жінок «Родинний дім» є спеціалізованим закладом для
організації та здійснення консультаційно-освітніх функцій у галузі гендерної рівності,
державної сімейної політики, впровадження широкого спектру цільових програм та заходів з
вирішення соціально-економічних та культурних, інших актуальних проблем сім`ї та жінок
Голосіївського району міста Києва.
Станом на 01.07.2021 фахівцями Центру надано 1057 консультаційних послуг, з гих:
консультацій юриста - 431, консультацій психолога – 433, послуга соціальної профілактики
– 285.
Центр є одним із основних суб’єктів, який реалізує державну програму у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та реалізує
виконання Типової програми для кривдників, затвердженої Наказом Міністерства соціальної
політики України від 01.10.2018 №1434. Типовою програмою передбачено комплекс заходів,
спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової,
неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до власних
вчинків та їхніх наслідків, до виконання батьківських обов’язків, на викорінення
дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків.
За звітний період для проходження зазначеної програми звернулось 35 осіб, пройшли
повний курс – 8 осіб, проходять курс – 1 особа, з 15 особами проведено психокорекційні
бесіди, не завершили проходження вищезазначеної програми – 11 осіб.
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Фахівцями Центру у справах сім’ї та жінок «Родинний дім» проведено інформаційнороз’яснювальні заходи з учнями та психологами загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів Голосіївського району, а саме:
- 10 – 13 лютого 2021 року – тренінг для студентів Національного університету
біоресурсів та природокористування України на тему «Крок до себе»;
- 18 березня 2021року - тренінг «Особистість та її кордони» для психологів освітніх
закладів у Голосіївському районі міста Києва;
- 29 - 31 березня 2021 року - тренінг «Крок до себе» для студентів Міжрегіональної
академії управління персоналом;
- 12 – 14 квітня 2021 року - тренінг для студентів Міжрегіональної академії управління
персоналом «Успішне спілкування, як побудова успішних стосунків»;
- 13 травня 2021 року – тренінг для психологів освітніх закладів у Голосіївському
районі міста Києва «Шлях до себе»;
- з метою профілактики емоційного та професійного вигорання фахівців відділення
соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово
відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки
Голосіївського району м. Києва 03 червня 2021 року проведено тренінг «Емоції в житті
людини» з програми «Відновлення емоційного ресурсу методами тілесно-орієнтованої
терапії».
З метою підвищення батьківської компетенції профілактики та протидії насилля в сім’ї
проведено низку тренінгів з програми «Школа батьківства»:
- 24 травня 2021 року – «Основи сімейного виховання»;
- 31 травня 2021 року – «Роль емоцій в сімейній взаємодії»;
- 7 червня 2021 року – «Сімейна комунікація» та «Сімейні кордони: види,
призначення».
Благоустрій та озеленення території району
Відповідно до рішення Київської міської ради 1051/1051 «Про правила благоустрою
міста Києва» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська
державна адміністрація) від 29.10.2014 №1234 «Про уповноваження посадових осіб складати
протоколи про адміністративні правопорушення», спеціалісти
відділу контролю за
благоустроєм уповноважені складати протоколи про адміністративне правопорушення за
порушення вимог статті 152 Кодексу України Про адміністративні правопорушення.
У І півріччі 2021 року за порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення складено 605 протоколів (у І півріччі 2020 року - 303 протоколи) та внесено
2435 приписів (у І півріччі 2020 року - 1079 приписів) на усунення виявлених порушень.
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Весняний місячник з благоустрою, озеленення
та поліпшення санітарного стану району
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради від
31.03.2021 №742 видано розпорядження Голосіївської РДА від 01.04.2021 №156 «Про
проведення весняного місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану
Голосіївського району міста Києва у 2021 році», яким затверджено План заходів по
проведенню весняного місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного
стану Голосіївського району міста Києва з 01.04.2021 по 01.05.2021.
Відповідно до затвердженого плану по Голосіївському району, підприємствами,
установами та організаціями впродовж місяця заплановано виконати заходів на загальну
суму 18 529 тис. грн, з них на 16 604 тис. грн заплановано виконати роботи шляховоексплуатаційними управліннями.
В період весняного місячника особливу увагу приділено прибиранню місць загального
користування та земельних ділянок територіальної громади міста Києва.
Так, в Голосіївському районі проведено 3 толоки до яких залучено мешканців району,
громадські організації, органи самоорганізації населення та суб’єкти господарювання, які
здійснюють свою діяльність в Голосіївському районі.
В районі проведено прибирання місць загального користування та територій не
наданих у власність чи користування, зокрема:
- Пирогівський шлях, вул. Заболотного (узбіччя Кільцевої дороги), Якубовського, 6 (за
поліклінікою), Глушкова, 46 (за Кібцентром), Саперно-Слобідська, 22 (яр від вул.
Феодосіївська), Совські ставки (частково), Науки, 90;
- пров. Полоцький, узбіччя дороги вздовж вул. Заболотного, вул. НабережноКорчуватська (за гаражами), О.Жуків, Урочище Теремки, просп. Лобановського 190, просп.
Голосвївський 110-112, Конча-Заспа, вул. Генерала Матикіна, Урочище Бичок, вул.
Максимовича 15, вул. Либідська, вул. Промислова, просп. Голосіївський 93, с. Пирогів, вул.
Ломоносова, 60, вул. Новопирогівська, 27, Лисогірський узвіз, вул. Конєва, вул. Жулянська,
вул. Чабанівська, вул. Промислова, вул. Фестивальна, зелена зона вздовж метро та Епіцентр,
просп. Лобановського, 130, вул. Китаївська, 11.
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Всього по Голосіївському району ліквідовано 58 од. стихійних навалів сміття.
Проведено роботу по демонтажу самовільно розміщених обмежувальних бетонних ваз,
клумб та напівсфер з центральної частини міста, а саме демонтовано: вулиця Велика
Васильківська, від буд. 24 до буд.136; вулиця Антоновича, від буд.1 до буд. 180.
В ході проведення в місті Києві 22.05.2021 толоки, територію «Багринової гори» на
провулку Моторному прибрано від автопокришок та сміття. В цей же день прибрано зелену
зону по вул. Кайсарова, територію транспортної розвꞌязки та зелену зону на перетині вул.
Саперно-Слобідської та вул. Бойчука, схил на перетині вул. М. Рильського та вул.
Голосіївської, 53, зелену зону на перетині просп. Науки та вул. Лисогірської.
Проведено роботу по прибиранню з території району покинутих автопокришок.
З прибудинкових територій комунальної власності вивезено 14092 од. покинутих
автопокришок.
Обслуговуючим організаціям не комунальної форми власності надіслано листи щодо
виконання робіт з приведення закріплених територій до належного санітарного стану, у тому
числі прибирання з прибудинкових територій використаних автопокришок.
З територій навчальних закладів викопано 700 од. використаних автопокришок,
вивезено власними силами 300 од.
Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Голосіївського району
систематично проводяться роботи з прибирання закріплених об’єктів зеленого господарства
від сміття в т.ч. від залишених автопокришок. Складування прибраних з балансових

81
територій автопокришок тимчасово здійснюється на спеціально обладнаному майданчику в
межах виробничої бази підприємства.
Забезпечено прибирання використаних шин з місць загального користування. Місцем
тимчасово складування прибраних шин визначено земельну ділянку на проспекті
Лобановського, 190.
Ліквідація навалів сміття
Як правило, навали сміття утворюються на земельних ділянках приватної власності, які
не використовуються або землях не наданих у власність чи користування.
Для встановлення користувача земельної ділянки направляються листи на адресу
Департаменту земельних ресурсів КМДА.
Після встановлення балансової приналежності вживаються заходи щодо приведення
територій до належного стану.
Окремим рішенням Київської міської ради від 25.03.2010 № 435/3873 виконавцем
послуг з вивезення побутових відходів у м. Києві визначено комунальне підприємство
«Київкомунсервіс».
Всього в І півріччі 2021 року виявлено та забезпечено ліквідацію навалів сміття за 42
адресами, зокрема збезпечено ліквідацію навалів сміття на території малоповерхових
забудов та у місцях загального користування.

Забезпечено контроль за виконанням дотримання підприємствами, установами та
організаціями, незалежно від їх форми власності і підпорядкування, п.9.3.2. Правил
благоустрою м.Києва.
Підготовлено 2 подання на розгляд Постійно діючої комісії з питань поводження з
безхазяйними відходами щодо необхідності прибрати сміття на землях територіальної
громади міста Києва (пров. Моторний, вул. Академіка Вільямса, 10, вул.Ковельська).
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Участь в робочій групі з перевірки дотримання карантинних норм

Відповідно до розпорядження КМДА від 23.03.2020 №490 «Про уповноваження
посадових осіб складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення», спеціалісти відділу
контролю за благоустроєм уповноважені складати протоколи про адміністративне
правопорушення за порушення правил щодо карантину людей.
Окрім того, на виконання п. 4.1.1. протоколу засідання штабу із ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації від 27.05.2020 № 34 "Про заходи з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713
"Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"
(гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)
забезпечено щоденну роботу робочої групи з обстеження об’єктів торговельної діяльності
продуктами харчування, непродовольчою групою товарів, надання побутових послуг,
стоматологічної допомоги, закладів розміщення та інші закладів, які передбачають
приймання відвідувачів.
Всього, в І півріччі 2021 року складено 108 протоколів (41 проткол в І півріччі 2020
року) про адміністративне правопорушення за статтею 44-3.
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Контроль за відновленням благоустрою після виконання планових та аварійних робіт
Здійснюється постійний контроль за відновленням благоустрою після виконання
планових та аварійних робіт на підставі контрольних карток, які видаються Департаментом
міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради.
З метою вжиття заходів по відновленню благоустрою після ліквідації аварії на
інженерних мережах, з аварійними службами проводяться наради, за результатами яких
напрацьовано протокол та надаються відповідні доручення.
В І півріччі 2021 року перевірено і погоджено на закриття: 184 аварійних контрольних
карток (113 од. - в І півріччі 2020 року). Складено 30 протоколів, внесено 34 приписів та
направлено 16 листів виконавцям робіт по ліквідації аварії на інженерних та кабельних
мережах.
Застосування заходу реагування у вигляді автодозвону
На виконання Наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2019 №880 «Про
затвердження регламенту застосування заходу реагування у вигляді автодозвону на
телефонні номери абонентів, які встановлюють рекламні засоби, вивіски та таблички з
порушеннями вимог щодо їх розміщення» районні в місті Києві державні адміністрації
відповідно до регламенту застосування заходу реагування у вигляді автодозвону на
телефонні номери абонентів, вживають заходи реагування на порушення вимог щодо
розміщення рекламних засобів та вносять відомості до інформаційно- аналітичної системи
«Стоп Спам».
В І півріччі 2021 року до інформаційно-аналітичної системи «Стоп Спам» внесені 389
телефонних номерів, з них 162 було заблоковано. Для розблокування телефонного номеру
порушник повинен був усунути порушення, надати фото фіксацію та прибути до відділу для
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підпису протоколу про адміністративне правопорушення. Всього складено 72 протоколи за
розміщення рекламних оголошень у невідведених місцях.

Контроль за наявністю дозвільної документації
на розміщенням об’єктів та елементів благоустрою
Керуючись рішенням Київської міської ради від 24.12.2011 №56/5443 «Про
затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної
мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до
деяких рішень Київської міської ради» (із змінами і доповненнями від 04.09.2014 № 62/62,
від 25.12.2014 № 746/746), розділом 13 Правил благоустрою міста Києва, а також
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07.11.2013 № 2027 «Про затвердження Порядку розміщення майданчиків
для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в м. Києві», по факту
виявлення самовільного розміщення засобів пересувної торгів підготовлено та направлено на
адресу профільних Департаментів КМДА подання про необхідність прийняття рішення про
демонтаж самовільно розміщених об’єктів, зокрема:
- на розгляд робочої групи з розгляду питань щодо демонтажу (переміщення)
самовільно розміщених (встановлених) засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної
мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі при Департаменті
промисловості та розвитку підприємництва КМДА – 70 подань;
- до Департаменту міського благоустрою КМДА - 78 подань.
На виконання протоколів засідання комісії з питань розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі,
майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства,
опрацьовано 67 листів Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
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Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питання погодження
схеми перенесення або надання пропозиції щодо альтернативних місць для перенесення
тимчасових споруд.
Охорона природного середовища
В І півріччі 2021 року опрацьовано 20 звернень від підприємств, установ та організацій
щодо надання інформації про надходження скарг від громадськості щодо намірів оформити
дозвільну документацію у сфері охорони природного середовища.
Окрім того, по факту виявлення порушення природоохоронного законодавства, до
відповідних державних органів направлено 13 листів щодо вжиття заходів відповідно до
вимог чинного законодавства.
Техногенна безпека мешканців району
Протягом І півріччя 2021 року організовано та проведено 8 засідань комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації.
Організовано та проведено роботу з запобігання надзвичайним ситуаціям в житлових
будинках по вул. Ракетна, 24 та проспект Глушкова, 9-В, шляхопроводу на вул.
Камишанській через залізничні колії станції «Заводська».
Розроблено план для відновлення току відвідного каналу по вул. Квітки-Основ'яненка
та узгоджено питання відносно ремонту містка до вул. Парникова
на території
Голосіївського парку.
26 лютого 2021 року з метою взаємодії між адміністрацією, службами району та
рятувальниками під час проходження весняної повені 2021 року відбулось засідання комісії з
питань ТЕБ та НС Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації «Про заходи
щодо забезпечення пропуску весняної повені 2021 року та виконання протипаводкових
заходів підприємствами та установами району». В ході засідання комісії утворено
оперативний штаб для керівництва роботами з пропуску льодоходу, попередження повені та
паводків у 2021 році в Голосіївському районі міста Києва, надані відповідні доручення
комунальним підприємствам, відділам та структурним підрозділам Голосіївської
райдержадміністрації, складений та затверджений План основних заходів Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації щодо підготовки до пропуску льодоходу,
повені та паводків у 2021 році. Визначено найбільш проблемні місця підтоплень в період
проходження весняної повені із зазначенням адрес.
З метою забезпечення належного санітарного стану, виконання правил пожежної
безпеки та недопущення загибелі людей на водних об’єктах 09 квітня 2021 року проведено
засідання комісії з питань ТЕБ та НС Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації «Про заходи по запобіганню пожежам в екосистемах та проведення комплексу
організаційних та практичних заходів з підготовки місць відпочинку біля води, парків,
скверів тощо до оздоровчого сезону 2021 року». Організовано взаємодію між Голосіївською
районною в місті Києві державною адміністрацією та балансоутримувачами екосистем
району (Національним природним парком «Голосіївський», КП «Лісопаркове господарство
«Конча-Заспа» та КП УЗН Голосіївського району) щодо здійснення комплексу
організаційних і практичних заходів по запобіганню пожежам на балансових територіях
протягом пожежонебезпечного періоду.
З метою вирішення життєво важливих питань постраждалих, внаслідок надзвичайної
ситуації, 04 травня 2021 року проведено засідання комісії з питань ТЕБ та НС Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації «Щодо пожежі в житловому будинку № 32/2
по вул. Китаївська».
Проведено роботу з забезпечення працівників, які працювали в період локдауну,
перепустками на транспорт. Видано 21 тис. перепусток.
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Робота по створенню фонду захисних споруд цивільного захисту
Спільно з Голосіївським РУ ГУ ДСНС України перевірялись сховища на предмет їх
готовності до використання за призначенням. Поновлено облікові картки та технічні
паспорти захисних споруд цивільного захисту. Суб’єктам господарювання надавалась
методична допомога в проведенні технічної інвентаризації захисних споруд цивільного
захисту. На офіційному сайті Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації в
розділі «Укриття населення в захисних спорудах» наданий перелік найпростіших укриттів та
споруд подвійного призначення.
Проведена робота щодо обстеження приміщень підземного простору на предмет їх
включення до фонду захисних споруд цивільного захисту району.
За результатами проведеної роботи у фонді захисних споруд цивільного захисту
обліковується 564 об’єктів укриття, з них: сховищ – 50, споруд подвійного призначення
(паркінги, підземні переходи, станції метрополітену) – 74, найпростіші укриття (підвальні та
цокольні приміщення будинків) – 440. Всього в Голосіївському районі можуть укритись із
252 тис.осіб – 211,4 тис. осіб, що складає – 84 %.
Уточнено перелік суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в
особливий період.
Розпорядження та планування
Відкореговано перелік потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної
небезпеки на території району із поданням їх на затвердження в установленому порядку.
Відкориговано положення про спеціалізовані служби цивільного захисту Голосіївської
районної ланки територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного
захисту.
З метою організації і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення готовності
органів управління, сил та засобів цивільного захисту Голосіївської районної ланки
територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту до
виконання завдань за призначенням, підготовки керівного складу і фахівців органів
виконавчої влади, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного
захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій видано
розпорядження «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Голосіївської
районної ланки територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного
захисту на 2021 рік».
Відкориговано план реагування на надзвичайні ситуації.
Проведено уточнення Плану проведення евакуації населення Голосіївського району м.
Києва у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру у мирний час.
Навчання та тренування
Проводиться робота з усунення недоліків виявлених під час комплексної перевірки
виконання вимог Законів та інших нормативно правових актів з питань цивільного захисту,
техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб в Голосіївському
районі міста Києва.
Забезпечено надання методичної допомоги у проведенні на підприємствах, в установах,
організаціях спеціальних об’єктових навчань/тренувань з цивільного захисту та навчальнотренувальних занять на потенційно-небезпечних об’єктах з відпрацювання дій за можливими
аварійними ситуаціями. Загалом у І півріччі 2021 року проведено 9 спеціалізованих навчань
та тренувань із запланованих 15.
Згідно з Планом-графіком підготовки слухачів у Навчально-методичному центрі
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва за І півріччя 2021 року від
Голосіївського району м. Києва із 57 запланованих осіб пройшли навчання 67, що становить
– 118 %.
Охорона праці
З метою запобігання нещасним випадкам на виробництві і професійним
захворюванням, дотримання конституційного права працівників на охорону життя в процесі
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трудової діяльності, забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці, проведено
моніторинг безпеки та гігієни праці, дотримання нормативно-правових актів з охорони праці
в 2 установах району.
16-17 березня 2021 року проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці
10 новоприйнятих керівників структурних підрозділів адміністрації.
27 квітня 2021 року проведено урочисту нараду з нагоди відзначення Всесвітнього
Дня охорони праці в адміністрації на тему: «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР».
З метою формування cвідомої позиції державних службовців щодо ролі безпечних і
належних умов праці у збереженні життя і здоров’я працівників у процесі трудової
діяльності, мінімізації ризиків виробничого травматизму та профзахворювань, підведені
підсумки конкурсу: «Охорона праці: краще робоче місце, кращий працівник, кращий відділ,
кращий керівник». Визначені переможці матеріально заохочені профспілковим комітетом
адміністрації.
Здійснюється контроль за своєчасним проходженням навчання та перевірки знань з
питань охорони праці керівників структурних підрозділів, відповідно до Програми навчання
з охорони праці та тематичного плану.
За І півріччя 2021 року надано 19 консультацій підприємствам, установам та
організаціям району з питань 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 (на час дії карантину
консультації надаються в телефонному режимі).
Взято участь у 15 засіданні спеціальних комісій з розслідування нещасних випадків
відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій на виробництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 17 квітня 2019 року №337.
Організаційна робота, внутрішня політика та зміцнення зв’язків із громадськістю
З метою забезпечення публічності в діяльності районної влади, її структурних
підрозділів, комунальних служб, територіальних органів міністерств та відомств
Голосіївського району та налагодження ефективних партнерських стосунків влади і громади
здійснювалось щоденне оперативне наповнення актуальними матеріалами субвебсторінки
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації у складі офіційного інтернетпорталу Київської міської державної адміністрації https://golos.kyivcity.gov.ua. . Враховуючи
актуальність інформації, на субвебсторінці райдержадміністрації у звітному періоді були
створені нові рубрики «Жіночі обличчя не жіночої війни» з посиланням на соціальну
сторінку https://www.facebook.com/groups/232119130665051 та «Ukraine.ua» з посиланням на
онлайн-портал про Україну https://ukraine.ua/. Загалом, у І півріччі 2021 року на вебсайті
було розміщено понад 1087 інформаційних повідомлень.
Неабияка увага приділялась наповненню сторінки Голосіївської РДА у соціальній
мережі «Facebook», яка станом на 30.06.2021 мала 7800 переглядів. Через безкоштовний
мобільний додаток Facebook Messenger оперативно надавались відповіді на звернення,
побажання та зауваження мешканців Голосіївського району м. Києва, що можна розглядати
як своєрідну платформу для проведення консультацій з громадськістю.
З метою створення сприятливих умов співпраці між районною владою та
громадськістю, забезпечення можливості мешканців брати безпосередню участь у розвитку
району, впливати на прийняття управлінських рішень та контролювати роботу органів
державної виконавчої влади Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (далі
- Голосіївська райдержадміністрація) тісно співпрацювала з Громадською радою при
райдержадміністрації (далі – Громадська рада), головами органів самоорганізації населення
(далі – ОСН), громадськими організаціями, ініціативними групами, а також запрошувала на
спільні робочі наради та зустрічі, у тому числі виїзні, залучала до районних заходів.
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В свою чергу, у звітному періоді здійснено організаційні заходи з підготовки
установчих зборів по формуванню Громадської ради 2021-2023 рр.
Голосіївська райдержадміністрація активно співпрацює з ОСН району. У районі
легалізовано діють 35 органів самоорганізації населення. Більшість мають статус будинкові
комітети. Керівники органів самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Пирогів»,
«Будинковий комітет «Вулиця Ломоносова, 83-А», «Комітет мікрорайону «Голосіївський»
увійшли до складу Громадської ради та представляють інтереси ОСНів району. Керівники
ОСНів беруть активну участь у всіх заходах та зустрічах.
У звітному періоді голова району Сергій Садовой провів низку зустрічей з активістами
району з метою визначення проблемних питань та кроків їх усунення.

26 квітня 2021 року. Зустріч з активістами мікрорайону «Мишоловка»

30 червня 2021 року. Спілкування з активними мешканцями району на Совських
ставках.

26 травня 2021 року. Виїзна зустріч з активними мешканцями району в Голосіївському
парку культури і відпочинку імені Максима Рильського.
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Голосіївська райдержадміністрація постійно сприяє створенню належних умов для
реалізації громадських ініціатив, спрямованих на зміцнення національної єдності,
утвердження патріотизму, відновлення і збереження національної пам’яті, популяризації
духовно-культурної спадщини Українського народу.
Так, за ініціативи громадської організації «Дитяче Громадське Об’єднання «Ніхто Крім
Нас» та підтримки Голосіївської райдержадміністрації протягом 24-26 лютого 2021 року для
дітей зі Сходу України, які проживають біля лінії вогню, організовано знайомство з
очільником району - Сергієм Садовим, перегляд футбольного матчу на НСК
«Олімпійський», зустріч із Київським міським головою Віталієм Кличком та екскурсію до
Військового інституту Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка.

15 березня 2021 року за ініціативи Ради ветеранів АТО Голосіївського району м. Києва,
до Дня українського добровольця, у Голосіївському парку культури і відпочинку імені
Максима Рильського вшанували пам’ять загиблих воїнів АТО з покладанням квітів до
Пам’ятного знаку «Загиблим воїнам АТО».
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28 червня 2021 року за ініціативи громадської організації «Майбутнє дітям» та
підтримки Голосіївської райдержадміністрації, ОСН «Комітет мікрорайон «Пирогів» та
інших благодійників в мікрорайоні «Пирогів» проведено спортивне свято «Козацькі
розваги».

За підтримки Голосіївської райдержадміністрації та за участю органів самоорганізації
населення відбулися спортивні заходи, зокрема, 18 травня 2021 року футбольний турнір на
Кубок «ОСН Теремки – 1» .

29-30 травня 2021 року за сприяння Голосіївської райдержадміністрації
в Національному музеї народної архітектури та побуту України відбувся чемпіонат України з
українського рукопашу «Спас» розділ «ЛАВА НА ЛАВУ».
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В рамках весняного місячника та Дня довкілля районною владою спільно з
громадськістю організовано та проведено низку весняних толок.

Представники Громадської ради, голови ОСН постійно запрошуються Голосіївською
райдержадміністрацією на апаратні наради, що є дієвим механізмом у прийнятті
управлінських рішень.
У І півріччі 2021 року проведено 2 апаратні наради, на яких розглянуто 6 питань.
Зокрема, про поточне забезпечення належного санітарно-технічного стану району та
оперативне реагування служб на погіршення погодних умов; про стан надання
адміністративних послуг Управлінням (Центром) надання адміністративних послуг
Голосіївського району в умовах карантину; про реформування житлово-комунального
господарства; про підготовку закладів освіти до 2021/2022 навчального року тощо. За
результатами наради напрацьовано 14 доручень.
Голосіївська райдержадміністрація співпрацює з Голосіївським управлінням поліції
Головного управління Національної поліції в місті Києві.
Так, у звітному періоді відбулось 2 наради за участю керівництва району та управління
поліції щодо перевірки закладів для осіб похилого віку, які знаходяться на території
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Голосіївського району, визначення спільного плану заходів у рамках проведення акції
«Голосіїв: чисто = безпечно», співпраця районної влади з громадською організацією
«DreamKyiv».
Мета зустрічей - напрацювання ефективних механізмів вирішення проблем безпеки в
Голосіївському районі, розвиток дієвих форм самоорганізації серед мешканців району,
впровадження інноваційних методів попередження правопорушень та формування навичок
безпечної поведінки серед різних вікових категорій громадян. Зокрема, за підтримки
районної влади організовано прибирання берега ставка на Теремках-2.
За ініціативи громадської організації «DreamKyiv» спільно з Голосіївським
управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві та підтримки
районної влади 5 червня 2021 року в Голосіївському районі м. Києва проведено акцію
«Голосіїв: чисто = безпечно» в рамках проекту «Безпечний Голосіїв».

Питання оборонної та мобілізаційної роботи
Мобілізаційна робота в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації
проводилась відповідно до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і
була спрямована на підтримання стану мобілізаційної готовності, виконання завдань з
мобілізаційної підготовки та мобілізації.
Для організації заходів мобілізаційної підготовки видано ряд необхідних розпоряджень,
відпрацьовано плануючі документи з питань мобілізаційної роботи відповідно до
методичних рекомендацій та керівних документів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
Сектором, у межах повноважень, регулювались питання мобілізаційної підготовки та
мобілізації, організовано планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної
підготовки та мобілізації, які спрямовані на своєчасне проведення мобілізації та переведення
господарства району на роботу в умовах особливого періоду; скоординовано розробку
проектів мобілізаційних планів підприємств, установ та організацій району та вжиття заходів
щодо забезпечення їх виконання; здійснено сприяння організації розробки і здійснення
заходів щодо переведення адміністрації та об’єктів національної економіки району на режим
роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.
На підприємства, які розташовані на території Голосіївського району та мають
мобілізаційні завдання (замовлення), направлялась необхідна інформація.
Здійснено моніторинг щодо виконання підприємствами, установами та організаціями
району мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів).
Організовано роботу з визначення потреб (обсягів) у фінансуванні заходів
з мобілізаційної підготовки, здійснювався контроль за розробкою і виконанням заходів щодо
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нормованого забезпечення населення району в особливий період, що було відображено в
щорічній доповіді про стан мобілізаційної готовності.
Опрацьовано пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду
документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення на підприємствах –
замовниках, які розташовані на території району.
Опрацьовано відомості з підприємств району, які мають мобілізаційні завдання
(замовлення), щодо інформації про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані
згідно переліку посад і професій в особливий період.
Сектор з питань мобілізаційної роботи спільно з Голосіївським районним у місті Києві
територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, сприяє підготовці молоді
району до військової служби, проведенню призову громадян України на строкову військову
службу, підготовці військовозобов’язаних на штатні посади військового часу, прийняття на
військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, залучення громадян на службу в
резерві до територіальної оборони міста Києва.
З метою організації та якісного проведення чергового призову громадян України на
строкову військову службу у квітні-червні 2021 року, Голосіївською районною в місті Києві
державною адміністрацією підготовлено та видано розпорядження від 02.04.2021 №162 «Про
організацію та проведення чергового призову громадян України на строкову військову
службу в квітні-червні 2021 року», яким визначено завдання та відповідальних виконавців за
організацію заходів по проведенню весняного призову 2021 року.
Охорона здоров’я та забезпечення доступності якісних медичних послуг
В сфері управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
знаходяться 3 заклади охорони здоров’я, які мають статус окремих юридичних осіб та
задовольняють потреби населення у первинній (комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Голосіївського району м. Києва та
комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»
Голосіївського району м. Києва) і вторинній амбулаторній медичній допомозі (комунальне
некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району
м. Києва).
Структурними підрозділами Центрів первинної медико-санітарної допомоги є 20
амбулаторій загальної практики - сімейної медицини.
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Чисельність населення, яке обслуговується закладами охорони здоров’я району на
01.07.2021 року становить 254014, з них дорослих – 205502, дітей – 48512.
Всього
Діти (0-17)
Дорослі
КНП «ЦПМСД № 1»
123784
23130
100654
КНП «ЦПМСД № 2»
130230
25382
104848
Район
254014
48512
205502
Комунальні некомерційні підприємства Голосіївського району м. Києва отримують
фінансування від Національної служби здоров’я України за рахунок коштів державного
бюджету відповідно до укладених договорів про медичне обслуговування населення.
Станом на 01.07.2021 лікарями первинної ланки укладено 177463 декларації з
пацієнтами, що становить 69,86 % населення району.
В розрізі центрів показник становить:
КНП «ЦПМСД №1» – 93209 (75,29%);
КНП «ЦПМСД №2» – 84254 (64,69%).

З 2018 року впроваджено медичний нагляд за людьми, які живуть з ВІЛ, а саме надання
медичної допомоги, консультування, тестування, призначення лікування та видача ліків ВІЛінфікованим особам.
КНП «КДЦ» співпрацює з Київським міським центром профілактики та боротьби зі
СНІДом КНП «Київська міська клінічна лікарня №5» з питань спостереження, надання
спеціалізованої медичної допомоги ВІЛ-позитивним особам та отримання антиретровірусних
препаратів для пацієнтів, які перебувають на обліку.
Станом на 01.07.2021 під медичним спостереженням лікаря-інфекціоніста перебуває
245 осіб, які живуть з ВІЛ.
Протягом 6 місяців 2021 року проведено тестування за допомогою швидких тестів 1150
особам, із них виявлено антитіла (АТ) до ВІЛ у 11 осіб, що становить 0,95% від кількості
усіх обстежених. За аналогічний період минулого року проведено тестування 696 особам,
виявлено АТ до ВІЛ у 22 осіб, що становить 3,1%.
З метою раннього виявлення туберкульозу в Центрах первинної медико-санітарної
допомоги Голосіївського району м. Києва здійснюється виявлення хворих на туберкульоз
мікроскопічним методом та шляхом проведення флюорографічних обстежень, в тому числі, з
групи медичного та соціального ризику серед осіб без постійного місця проживання,
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звільнених із закладів виконавчої системи, перебуваючих під наглядом в наркологічних,
психоневрологічних закладах та ВІЛ-інфікованих.
Протягом звітного періоду флюорографічне обстеження пройшло 32681 особа
(дорослого та дитячого населення), що складає 34,76% від річного плану. За аналогічний
період минулого року флюорографічне обстеження пройшло 38807 осіб, що складає 46,56 %
від річного плану.
Протягом І півріччя 2021 року проведено 76 мікроскопічних досліджень на наявність
збудника туберкульозу. Обстежено 38 осіб, виявлено 4 позитивні результати. За аналогічний
період 2020 року проведено 114 мікроскопічних досліджень, обстежено 57 осіб, позитивних
результатів не виявлено.
Вакцинація є найефективнішим і безпечним методом профілактики важких,
життєзагрожуючих інфекційних захворювань.
Показники профілактичних щеплень у 2021 році в порівнянні з 2020 роком зросли за
окремими показниками захворювань, таких як: туберкульоз, правець, поліомієліт, кір,
вірусний гепатит В, дифтерія від 10 до 30%.

Надання медичної допомоги
учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам
Станом на 01.07.2021 в Центрах первинної медико-санітарної допомоги Голосіївського
району м. Києва на обліку перебуває 382 учасників АТО, на 19 осіб більше в порівняні з
аналогічним періодом минулого року (363 особи).
У повному обсязі, безвідмовно та безкоштовно надається медична допомога
внутрішньо переміщеним особам.
В закладах охорони здоров’я Голосіївського району м. Києва на обліку перебуває 2378
внутрішньо переміщених осіб, з них 1060 дітей.
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Урядова програма «Доступні ліки»
Центри первинної медико-санітарної допомоги Голосіївського району м.Києва
приймають безпосередню участь в урядовій програмі «Доступні ліки», яка надає можливість
кожному українцю отримати безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома
категоріями:
- серцево-судинні захворювання;
- бронхіальна астма;
- діабет 2 типу.
За І півріччя 2021 року виписано 22210 таких рецептів, що на 1142 більше ніж за
аналогічний період 2020 року.
Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами,
що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19,
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2»
В Голосіївському районі організовано проведення загальнонаціональної кампанії з
вакцинації від COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Co-V-2, у 2021-2022 роках,
відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co-V-2, затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 24.12.2020 № 3018.
Станом на 01.07.2021 (починаючи з 11.03.2021) мобільними бригадами закладів
охорони здоров’я, підпорядкованих Голосіївській районній в місті Києві державній
адміністрації провакциновано 25 436 особи (в т.ч ревакциновано 5 669 осіб), а саме:
- колективи установ, підприємств та організацій, незалежно від сфери діяльності
(працівники медичної, соціальної сфери, закладів освіти, військовослужбовці);
- відповідні категорії населення (люди похилого віку від 60 років і старше, особи з
супутніми/хронічними захворюваннями, маломобільні групи населення).
Відкриття амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 9
КНП “ЦПМСД № 2” Голосіївського району м. Києва
01.01.2021 відбулось відкриття амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №9
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги
№ 2» Голосіївського району м. Києва за адресою: проспект Голосіївський, 88.
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Амбулаторія розташована на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку,
загальна площа - 410 кв.м. Територія медичного обслуговування АЗПСМ № 9 розрахована на
населення з чисельністю 14424 осіб (дорослого населення - 12624 та дитячого населення 1800). В амбулаторії працює: 4 лікарі загальної практики-сімейної медицини, 1 лікартерапевт, 1 лікар-педіатр, 3 медичних сестри загальної практики-сімейної медицини, 2 сестри
медичні.

Робота із зверненнями громадян
До Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації надійшло на розгляд
1432 звернень громадян. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість
звернень збільшилась на 15,5%.
З урахуванням колективних звернень, до Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації звернулось 8139 громадян.
Звернення надходять, як безпосередньо від громадян, так і за дорученням вищих
органів влади, від інших установ та організацій.
Серед звернень, що надійшли на адресу Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації 192 – колективних звернень, частка яких складає 13% від загальної кількості. У
порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість колективних звернень
збільшилась на 11 %.
У всіх зверненнях, які надійшли протягом звітного періоду, розглянуто 19121 питань.
Найгострішими питаннями, що турбують мешканців Голосіївського району є:
- питання комунального господарства – 47 %;
- питання житлового забезпечення – 15 %;
- питання соціального захисту та охорони здоровꞌя – 7 %;
- питання забезпечення дотримання законності та правопорядку – 4 %;
- питання екології та природних ресурсів – 3 %;
- питання транспорту та зв’язку – 1 %;
- інші – 23 %.
Особлива увага при розгляді звернень громадян приділяється вирішенню питань
соціально незахищених категорій населення. Протягом звітного періоду надійшло на розгляд
123 звернень громадян.
Із загальної кількості заявників, які вказали свої пільгові категорії, отримані звернення
від осіб з інвалідністю внаслідок війни – 17, учасників бойових дій – 14, «дітей війни» – 4,
осіб з інвалідністю І,ІІ,ІІІ груп – 51, учасників ліквідації та осіб, що потерпіли внаслідок
аварії на ЧАЕС – 28, інвалідів ЧАЕС – 1, ветеранів праці – 14, одиноких матерів – 4, членів
багатодітних сімей – 5, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» – 1,
учасників АТО – 28.
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З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, на період дії
протиепідеміологічних заходів, тимчасово призупинено проведення особистих та виїзних
прийомів громадян, виїзних днів контролю, засідань постійно діючої комісії з питань
розгляду звернень громадян та встановлено скриньку для подачі звернень громадян.
Впродовж звітного періоду головою Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації проведено 6 прямих («гарячих») телефонних ліній, під час яких отримано 5
телефонних дзвінків.
Антикорупційні заходи
З метою усунення можливих недоліків в забезпеченні проведення єдиної державної
політики у сфері протидії корупції забезпечено виконання внутрішнього Плану роботи
апарату Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації на 2021 рік.
План розроблено з метою виключення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності
державного органу. Аналіз корупційних ризиків здійснюється відповідно до вимог
антикорупційного законодавства, які потребують безумовного виконання посадовими
особами державного органу.
Здійснено облік суб'єктів декларування апарату Голосіївської РДА та керівників
структурних підрозділів Голосіївської РДА зі статусом юридичних осіб публічного права.
У І півріччі 2021 року проведено перевірку факту подання електронної декларації
суб'єктами декларування апарату Голосіївської РДА та керівників структурних підрозділів
Голосіївської РДА зі статусом юридичних осіб публічного права. В ході перевірки виявлено
1 факт несвоєчасного подання електронної декларації суб’єктом декларування, про що
поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції, у встановленому ним
порядком.
У звітному періоді підготовлено та доведено до працівників адміністрації 10
інформаційно-роз’яснювальних матеріалів з найбільш актуальних питань антикорупційного
законодавства.
З початку року, 64 працівникам адміністрації, з відміткою у відповідному Журналі,
надано консультації з питань дотримання та застосування антикорупційного законодавства,
заповнення декларацій та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта
декларування.
При призначені на посаду та звільненні працівники адміністрації письмово
попереджаються про обмеження, заборони та зобов’язання встановлені Законом України
«Про запобігання корупції».
Постійно оновлюється інформація антикорупційного змісту на субвебсторінці
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації у складі офіційного інтернетпорталу Київської міської державної адміністрації.
Управління (Центр) надання адміністративних послуг
Управління (Центр) надання адміністративних послуг Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації (далі Центр) – це обслуговування за принципом відкритого
простору (open space), що сприяє прозорості надання адміністративних послуг та забезпечує
надання послуг у найкоротший строк за мінімальної кількості відвідувань суб’єктами
звернень.
В Центрі громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість отримати понад
150 видів послуг (53 послуги структурних підрозділів РДА) у різних сферах діяльності.
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На кожну адміністративну послугу суб’єктами надання адміністративних послуг
розроблені інформаційні та технологічні картки.
Протягом І півріччя 2021 року взято участь у 10 заходах організованих Департаментом
(Центром) надання адміністративних послуг м. Києва щодо актуальних питань надання
адміністративних послуг.
Основні показники роботи за січень-червень 2021 року
з урахуванням обмеженого прийому заявників
З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на території міста
Києва, на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби
(COVID-19)» та рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, доступ до приміщення Центру обмежно.
В період адаптивного карантину прийом заявників у Центрі здійснюється за
попереднім записом в електронній черзі на офіційному веб-порталі Центру надання
адміністративних послуг м. Києва або за телефоном Call-Центру: (044) 202-60-38; 202-60-39.
Центром забезпечуються всі превентивні заходи спрямовані на забезпечення санітарно
- епідеміологічного благополуччя населення.
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З метою зняття соціальної напруги, розроблений механізм дій щодо прийому вразливих
верств населення в екстрених та невідкладних випадках та у разі відсутності особи, що була
зареєстрована на визначений час за попереднім записом, шляхом видачі талону з терміналу
електронної черги, поза електронного запису.
З метою зменшення навантаження на електрону чергу, довідки про реєстрацію місця
проживання (Форма 13) та витяги з РТГ видаються без попереднього запису в електронній
черзі.
Всього, за І півріччя 2021 року Центром в обмеженому режимі надано 37703
адміністративних послуг, що на 2% більше порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Найбільш затребуваними громадянами послугами Центру є: послуги з оформлення та
видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон та паспортів громадян України у
формі ID – картки, послуги з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб
та послуги щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
В той же час, збільшено кількість телефонних консультацій та консультацій засобами
електронного зв’язку, щоденно надається понад 500 консультацій у різних питань.

