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Структура Голосіївського в місті 
Києві Державної адміністрації 

АПАРАТ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ – 153 чол. 

 

21 відділ 

 

3 сектора 

 

2 Головних спеціаліста 

з правом юридичної особи: 
7 Управлінь,  

1 відділ,  

1 службу справах дітей  

 1 центр соціальних служб 
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РОКИ 

Надходження в бюджет, млн. грн 



40,8

11,33,8
10,5

26,9
6,6

Структура фактичних надходжень
до загального фонду бюджету Госіївського 

району м.Києва за 2016 рік, %

Податок на доходи фізичних осіб - 1153,1 млн.грн.

Податок на прибуток підприємств - 319,4 млн.грн.

Інші надходження - 107,5 млн.грн.

Єдиний податок - 297,8 млн. грн

Плата за землю - 759,8 млн.грн

Акцизний податок - 185,2 млн.грн



82% 

16% 

2% 

Заплановні видатки 1 019,6 
млн грн 

по загальному 
фонду 

по спеціальному 
фонду 

власні 
надходження 
бюджетних 
установ 

832,6 

162,2 

24,8 

83% 

15% 

2% 

Фактично використані 
кошти 967,7 млн грн 

(94,9%) 

по загальному 
фонду 

по 
спеціальному 
фонду 

власні 
надходження 
бюджетних 
установ  

146,8 (90,5%) 

799,1 (96%) 

21,8 (87,9%) 



Використання коштів  по загальному 
фонду  

Галузь

Заплановано 

на 2016 рік, 

млн. грн.

Використано 

коштів за 

2016 рік , 

млн. грн.

Виконання 

бюджету 

2016 

року,%

Виконано на 

відповідну 

дату 

попереднього 

року, млн.грн.

Відхилення 

2016 року до 

попереднього 

року, млн.грн.

Освіта 481 452,1 94 396,4 55,7

Охорона 

здоров”я 
140,3 138,7 98,8 112 26,7

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення

23,5 22,4 95,3 18,4 4

Житлово-

комунальне 

господарство

101,3 101,3 100 16,6 84,7

Культура і 

мистецтво
29,5 28,5 96,6 22,8 5,7

Фізична 

культура і 

спорт

7,5 7,4 98 5 2,4

Державне 

управління
49,5 48,7 98,5 34,1 14,6

ВСЬОГО 832,6 799,1 96 605,3 193,8



Структура видатків загального 
фонду бюджету в розрізі галузей  

56,6% 
17,3% 

12,7% 

6,1% 
3,6% 2,8% 0,9% 

Освіта-452,1 млн.грн. (56,6%) 
Охорона здоров"я - 138,7 млн.грн.(17,3%) 
Житлово-комунальне господарство-101,3 млн.грн. (12,7%) 
Державне управління - 48,7 млн.грн. (6,1%) 
Культура та мистецтво - 28,5  млн.грн. (3,6 %) 
Соціальний захист та соціальне забезпечення-22,4 млн.грн. (2,8%) 

Всього: 799,1 млн.грн. 



Структура видатків загального фонду 

66,9% 

11,0% 

3,0% 
1,2% 

17,9% Заробітна плата з 
нарахуваннями  - 534,9 млн.грн. 
(66,9%) 
Енергоносії-88,1 млн.грн. 
(11,0%) 

Харчування-23,6 млн.грн. (3%) 

Медикаменти-9,6 млн.грн. 
(1,2%) 

Інші незахищені видатки-142,9 
млн.грн. (17,9%) 



Використання коштів по спеціальному фонду  

Галузь

Заплановано 

на 2016 рік, 

млн. грн.

Використано 

коштів за 

2016 рік, 

млн. грн.

Виконання 

бюджету,%

Виконано на 

відповідну 

дату 

попереднього 

року, млн.грн.

Відхилення 

2016 року до 

попереднього 

року , млн.грн.

Освіта 40,7 37,9 93,1 22,2 15,7

Охорона здоров”я 15,8 14,7 93 3 11,7

Соціальний захист та 

соціальне 

забезпечення
4,8 4 83,3 0,6 3,4

Житлово-

комунальне 

господарство
39,7 34,2 86,1 30,3 3,9

Культура і мистецтво 5,3 4,9 92,5 0,9 4
Фізична культура і 

спорт
6,8 6,5 95,6 3,3 3,2

Будівництво 29,7 26 87,5 4,9 21,1
Компенсація на 

придбання житла 

для воїнів АТО
5 5 100 0 5

Капітальний ремонт 

закладів освіти за 

рахунок коштів 

цільового фонду

1,8 1,7 94,4 0 1,7

Капітальний ремонт 

житлового фонду за 

рахунок коштів 

цільового фонду

1,6 1,2 75 0 1,2

Видатки на  

благоустрій  (КП УЗН) 
4,4 4,4 100 1,8 2,6

Державне 

управління
6,6 6,3 95,5 2,7 3,6

ВСЬОГО 162,2 146,8 90,5 69,7 77,1



Видатки спеціального фонду по 
галузям 

26% 

10% 

3% 23% 
3% 

5% 

18% 

3% 1% 1% 3% 

4% 

Освіта 

Охорона здоров”я  

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 
Житлово-комунальне господарство 

Культура і мистецтво 

Фізична культура і спорт 

Будівництво 

Компенсація на придбання житла для 
воїнів АТО 
Капітальний ремонт закладів освіти 
за рахунок коштів цільового фонду 
Капітальний ремонт житлового фонду 
за рахунок коштів цільового фонду 

4 млн грн 

34,2 млн грн 
4,9 млн грн 

6,5 млн грн 

26 млн грн 

1,7 млн грн 

1,2 млн грн 

37,9 млн грн 

37,9 млн грн 

14,7 

14,7 млн грн 

5 млн грн 



Громадські проекти 

Подано  64 проекта: 
-безпека та громадський порядок-4;  
-дорожньо-транспортна 
інфраструктура-11;  
-енергозбереження-3;  
-комунальне господарство-4;  
-культура та туризм -9;  
-навколишнє середовище-5;  
-освіта-9;  
-спорт-18;  
- телекомунікації, зв'язок  та 
інформаційні технології-1 

Допущені до голосування 
38 проектів: 
-безпека та громадський порядок-2 ; 
-дорожньо-транспортна 
інфраструктура-6; 
-енергозбереження-1; 
-комунальне господарство-3; 
-культура та туризм – 5; 
-навколишнє середовище-3; 
-освіта-6; 
-спорт-11 



Переможці конкурсу громадських проектів  
(2 059,3 тис.грн) 

- Простір «Освітня асамблея» (автор Євген Карась)- 183,5 тис.грн.; 
- Інноваційні комп"ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл 

Голосіївського району (автор Надія Саковська)- 997,1 тис.грн. 
- Реконструкція спортивного поля при школі №186 (автор Філіп 

Альїд)- 878,7 тис.грн. 









Виставка "Зроблено в Києві" 
 



«Україна – Катар: Посилюємо 
бізнес – діалог» 



Менторська зустріч із потенційними 
жінками-підприємцями 



Розвиток споживчого ринку 
Підприємств торгівлі - 833     Ресторанів 392   
Побутового обслуговування – 560  

Районний конкурс суб'єктів 
господарювання сфери 
побутового обслуговування на 
присвоєння звання «Зразкового 
у Голосіївському районі місті 
Києва», переможцями якого в 
2016 році стали майстерня з 
ремонту взуття та валіз «Арс і 
Ко», майстерня з ремонту та 
пошиття одягу ФОП Горова І.В., 
салон краси «Джолі». 



Ярмарки соціального спрямування 
129 районних сільськогосподарських ярмарків до яких залучено 12 837 учасників та на яких 
реалізовано 5806,9 тонн продукції 



Ярмарки соціального спрямування 
та святкова торгівля 

90 сезонних ярмарки на яких реалізовано близько 3800 тонн продукції 
На даний час в районних ярмарках приймають участь близько 25 безпосередніх виробників. 



Міський ярмарок для садівників та 
городників та Медовий Спас 

 



Боротьба зі стихійною торгівлею 



Нежитлові приміщення комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, які передано до сфери управління 

Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 

Знаходяться в 

оренді 

Орендарями 

виступають 

комерційні 

структури, 

підприємства, 

організації 

Орендарями є 

громадські, 

благодійні 

організації, яким 

Методикою* 

передбачено 

орендну плату у 

розмірі  

1 гривня на рік 

Вільні 

приміщення, які 

можуть 

надаватися в 

орендне 

користування 

Кіл-ть Площа Кіл-ть Площа Кіл-ть Площа Кіл-ть Площа 

298 42 054,10 239 21 062,27 59 20 991,83 89 9 524,14 

 

Комунальне майно 



Структура орендного майна району 

Комерційні 
структури 

41% (239 

приміщень, 21 062 
м2) 

Громадські і 
благодійні 

організації (1 
грн на рік) 

41% (59 

приміщень, 20 992 
м2) 

Вільні 
приміщення  

18% (89 

приміщень, 9524,14 
м2)  

За 2016 рік за оренду  
було отримано  
15 813 тис грн 
 

Комунальне майно 



Комунальне майно 



Робота з заборгованістю по орендній платі 
Проведено 598 перевірок нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

Направлено боржникам: 
• 252 претензій;  
• 15 позовів до суду;  
• 93 вимоги про погашення боргу;  
• 163 листів-попереджень;  
• 1 договір реструктуризації боргу;  
• 10 – інші (в т.ч. рішення Господарського суду про стягнення боргу, постанови про 

відкриття виконавчого провадження, приписи). 
Загальна сума заборгованості на 31.12.2016 складає 421,98 тис.грн (станом на 
01.01.2016 - 368,2 тис. грн). 
Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої у звітному періоді 
становить 99,53% (нараховано – 15938,68 тис. грн, отримано – 15863,4 тис. грн). 

Комунальне майно 



Детальні плани території 

Затверджені  сесією КМР:
  
 
• ДПТ Чапаївка 
• ДПТ в районі вулиць Академіка 

Заболотного, Академіка 
Лебедєва та Метрологічної 

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

Пройшли обговорення та очікується 
рішення сесії КМР: 
 
• Вільямса, Максимовича, Васильківська, 

Глушкова, Касіяна, Конєва 
• Саперно-Слобідська, Науки, Стратегічне 

шосе 
• Васильківська, Стельмаха, Водогінна, 

Козацька, Деміївська 
• Теремки-3  

Територіальний розвиток району 





Освоєння програми соціального і економічного 
розвитку Голосіївського району м. Києва за 

2015-2016 рр. 
 

2015 рік 2016 рік Зміна, % 

Всього 56,435 млн. грн 113,801 млн. 

грн 

+ 101,6% 

З них: 

Капітальні ремонти 51,503 млн. грн 87,876 млн. 

грн 

+ 70,6% 

Капітальні вкладення 4,932 млн. грн 25,925 млн. 

грн 

+ 425,6% 

Територіальний розвиток району 



Освоєння програми соціального і економічного розвитку 
Голосіївського району м. Києва за 2015-2016 рр. по 

галузям 
 2015 рік 2016 рік Зміна,% 

Всього 56,436 млн. грн 113,802 млн. грн + 101,6% 

Житлово-комунальне 

господарство 

29,856 млн. грн 35,426 млн. грн + 18,7% 

Освіта 13,909 млн. грн 24,526 млн. грн + 76,3% 

Охорона Здоров’я 2,136 млн. грн 10,877 млн. грн + 409,2% 

Культура 0,698 млн. грн 3,789 млн. грн + 442,8% 

Соціальна сфера 1,672 млн. грн 7,560 млн. грн + 352,2% 

Молодь і спорт 3,233 млн. грн 5,699 млн. грн + 76,3% 

Капітальні вкладення 4,932 млн. грн 25,925 млн. грн 

 

+ 425,6% 

Територіальний розвиток району 



Освоєння програми соціального і економічного 
розвитку Голосіївського району м. Києва за 

2015-2016 рр. по галузям (у діаграмах) 
 

Житлово-комунальне 
господарство 

53% 

Освіта 
24% 

Охорона Здоров’я 
4% 

Культура 
1% 

Соціальна сфера 
3% 

Молодь і спорт 
6% 

Капітальні вкладення 
9% 2015 РІК 

Житлово-
комунальне 

господарство 
31% 

Освіта 
21% 

Охорона Здоров’я 
10% 

Культура 
3% 

Соціальна сфера 
7% 

Молодь і спорт 
5% 

Капітальні 
вкладення 

23% 

2016 РІК 

Територіальний розвиток району 



План програми соціального і економічного 
розвитку Голосіївського району м. Києва за на 

2017 рік у порівнянні з 2016 роком 
 2016 рік 2017 рік (ПЛАН) Зміна,% 

Всього 113,802 млн. грн 93,3 млн. грн - 18,0% 

Житлово-комунальне 

господарство 

35,426 млн. грн 15,0 млн. грн - 57,7% 

Освіта 24,526 млн. грн 18,0 млн. грн - 26,6% 

Охорона Здоров’я 10,877 млн. грн. 13,4 млн. грн + 23,2% 

Культура 3,789 млн. грн 1,65 млн. грн - 56,5% 

Соціальна сфера 7,560 млн. грн 2,25 млн. грн - 70,2% 

Молодь і спорт 5,699 млн. грн 2,0 млн. грн - 64,9% 

Капітальні вкладення 25,925 млн. грн 41,0 млн. грн + 58,1% 



Капітальні вкладення за 2016 рік, (29 900 тис. грн.) 

Об’єкт Кошторис 
об’єкту 

Видатки 
на об’єкт 

З них за 
2016 рік 

Стан 
готовності 

на 
1.01.2017, 

% 

Будівництво котельні на вул. Баренбойма, №№3,7,9,13,17 

у Голосіївському районі міста Києва 

4 180,0 4 159,0 659,0 100,0 % 

Зовнішні мережі водопостачання приватного сектору: 

вулиць та провулків Столєтова, Грабовського, Іртишської, 

Байкальської, Єнісейської 

7 361,4 5 773,0 308,8 75,0 % 

Реконструкція, благоустрій та відновлення Голосіївського 

пару ім. М. Рильського, Пам’ятки садово-паркового 

мистецтва Республіканського значення 

2 000,0 844,4 844,4 40,0 % 

Будівництво другого пускового комплексу розширення 

школи № 151 та будівництво котельні на вул. Лісничій, 3 (с. 

Чапаєвка) 

39 085,6 29 913,8 19 

925,0 

75,0 % 

Реконструкція дитячого навчального закладу № 658 по 

просп. Голосіївський, 94/96 

31 100,0 4 022,7 3 438,7 13,0 % 

Прибудова гімназії № 59 на вул. В. Китаївській, 85 37 249,0 829,0 750,0 2,0 % 





За результатами 2016 року видатки на 
капітальний ремонт об’єктів Голосіївського 
району збільшились більш ніж вдвічі, на 101,6 % 

 
 • Асфальтове покриття прибудинкових територій за 16 

адресами 

• Облаштовано 16 нових дитячих та спортивних майданчиків 

• Замінено вікна у 84 будинках 

• Замінені вхідні групи у 14 будинках 

• Здійснено капітальний ремонт сходових клітин у 22 

будинках 

• Замінено електромережі та електрощитові у 15 будинках 

• Здійснено капітальний ремонт 73 ліфтів 

• Замінено інженерні мережі у 22 будинках 

• Здійснено капітальний ремонт покрівель у 36 будинках  

 

Територіальний розвиток району 



Також здійснено капітальний ремонт у багатьох 

соціально-культурних об’єктах, зокрема: 

 - 4 поліклініки 

 - 3 територіальні центри соціального обслуговування 

 - приміщення ДЮСШ №15 та замінено штучне 

покриття футбольного поля 

 - 84 об’єкти сфери освіти 

 - 3 бібліотеки 

 - 3 центри соціального захисту 

 - 8 дитячо-юнацьких клубів 

 - 1 будинок культури 

 Почато реконструкцію центру надання 

адміністративних послуг у Голосіївському районі 

Територіальний розвиток району 



Транспорт і транспортна 
інфраструктура 

ШЕУ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ (58 711,9 тис. грн.) 
• ремонт об‘єктів благоустрою (оглядові колодязі, 

зливоприймальники, колектори) 334,1 тис. грн,  
• поточний ремонт шляхів – 56,3 тис. м. кв. 14 502,6 тис. грн 
• поточне утримання шляхів та споруд на них (утримання доріг і 

тротуарів в осінньо-зимовий та весняно-літній період) - 34 
530,6 тис. грн 

• виконання договірних робіт (прибирання територій, 
відновлення та ремонт покриттів, автопослуги тощо)  - 9 344,6 
тис. грн 



ШЕУ «МАГІСТРАЛЬ» (5 067,7 тис.грн.) 
• поточний ремонт вулично-шляхової мережі – 15,2 тис. м2 на суму 3911,3 тис.грн; 
• ямковий ремонт  - 4,8 тис. м.кв. на суму  768,1 тис.грн; 
• заливка тріщин – 2,6 тис.м.пог. на суму 96,2 тис.грн; 
• ремонт бар’єрного огородження – 0,186 тис. м.пог. на суму 14,8 тис.грн; 
• фарбування колесовідбійної стрічки та бар’єрної огорожі– 1,1 тис. м2 на суму 24,7 

тис. грн; 
• фарбування направляючої пішохідної огорожі – 0,252 тис. м.пог. на суму 12,5 тис. 

грн; 
• фарбування стовпчиків тросового огородження – 0,221 тис. м2 на суму 5,2 тис. грн; 
• ремонт опорядження підпірної стінки – 37,2 м. на суму 4,5 тис.грн; 
• ремонт зливоприймальних колодязів – 25 од. на суму 17,3 тис.грн; 
• ремонт оглядових колодязів – 43 од. на суму 46,6 тис.грн; 
• очищення зливоприймальних колодязів – 557 од. на суму 107,3 тис. грн; 
• очищення оглядових колодязів – 186 од. на суму 59,2 тис. грн. 

Транспорт і транспортна 
інфраструктура 



Утримання доріг 

Транспорт і транспортна інфраструктура 

вул.Голосіївська 



 

просп.Науки 



вул.Голосіївська 



просп.Лобановського 



просп.Лобановського 



просп.Лобановського 



просп.Лобановського 



Вул.Генерала Родімцева 



Вул.Генерала Родімцева 



Вул.Генерала Родімцева 



Вул.Сєченова 



вул.Сєченова 



Заміна старих конструкцій  

 

 





Житлово-комунальне господарство 



Просвітницька робота по 
самоврядуванню 

• 04.10.2016 та 07.10.2016 
– семінари на тему 
«Порядок державної 
реєстрації. Зміни до 
статутів ОСББ та ЖБК, 
пов’язані зі статусом 
неприбутковості» 

• 29.11.2016 – семінар на 
тему «Формування 
системи підготовки 
професійних 
управителів в місті 
Києві». 

Житлово-комунальне господарство 



Залучення населення до управління 
житловим фондом (створення ОСББ) 

Житлово-комунальне господарство 



 
 
 
Конкурс проектів з реалізації 
енергоефективних заходів у житлових 
будинках міста Києва (програма 30х70) 

- ОСББ «Китаїв» (просп. Науки, 94/5); 
- ОСББ «Каштан» (вул. Велика Васильківська, 94); 
- ОСББ «Антоновича,122» (вул. Антоновича, 122); 
- ТСББ «Художник» (вул. Велика Васильківська, 124); 
- ТСБ «Фізик» (Стратегічне шосе, 15). 

Житлово-комунальне господарство 



Ремонт дахів – 36 будинків  
(7948,6 тис. грн) 

вул. Якубовського,7 вул. Касіяна,6б 

Житлово-комунальне господарство 



Капітальний ремонт сходових клітин – 24 будинки 
(4 053 тис. грн) 

вул. В.Яна,2 вул. Володимирська,82-в 

Житлово-комунальне господарство 



Заміна вікон на сходових клітинах – 83 
будинки (14 254 тис. грн) 

вул. В.Яна,2 вул. Володимирська,82-в 

Житлово-комунальне господарство 



Капітальний ремонт інженерних мереж - 38 будинках (4 
645,4 тис. грн) 

вул.Новопирогівська,29 Стратегічне шосе,17 

Житлово-комунальне господарство 



18 ігрових та спортивних 
майданчиків (785,0 тис. Грн) 

вул. Касіяна,2а 
вул. Лятошинського,18а 

Житлово-комунальне господарство 



Капітальний ремонт асфальтового покриття 
прибудинкових територій та міжквартальних проїздів 

на 16 об’єктах (1093,0тис. Грн) 

 
просп. Голосіївський,112 просп. Голосіївський,114 корпус 2 

Житлово-комунальне господарство 



Капітальний ремонт ліфтів на 85 об’єктах  
(6 178,4 тис. Грн) 

вул. Антоновича, 90/92 

Житлово-комунальне господарство 



Відремонтовано та пофарбовано 6 
спортивних майданчиків 

Житлово-комунальне господарство 



Облаштовано 5 нових контейнерних 
майданчиків огорожами  

Житлово-комунальне господарство 



Благоустрій територій 
Житлово-комунальне господарство 



Благоустрій територій 
Житлово-комунальне господарство 



Прибиральна техніка 
Житлово-комунальне господарство 



Робота працівників Керуючої компанії 

Житлово-комунальне господарство 



Площа зелених насаджень Голосіївського району 1001,68 га, приблизно 21% цієї 

території визнано заповідною територією. 

На балансі та обслуговуванні Комунального підприємства по утриманню зелених 

насаджень Голосіївського району знаходиться територія загальною площею понад 

6845,3 га  

Управління зелених насаджень 



Посадка великомірних дерев з грудкою землі – 837 од. 

Висадка декоративних та вічнозелених кущів - 8848 од. 

Озеленення скверу на просп. Голосіївський, 5-15 (за бібліотекою ім. Вернадського) 

Озеленення скверу Споріднених міст на вул. Якубовського. 

Озеленення та влаштування газону на вул. Саперно-Слобідська - 6260 кв. м..  

Посадка 604,8 тис. од. квітів для створення понад 1,32 га  квітників, у тому числі впроваджено 

посадку нових сортів багаторічних квітів в квітники по району 

 

Управління зелених насаджень 



Утримання зелених насаджень 
Управління зелених насаджень 

Проведення санітарної очистки лісопаркової зони 



Створено 4 композиції на міських виставках квітів, кожна з яких площею понад 

200 кв. м  

Управління зелених насаджень 



Департамент благоустрою  



Департамент благоустрою  

№ 
Найменування зафіксованих недоліків в утриманні території 

районів міста за напрямками: 
Виявлено 
недоліки 

1 Санітарний стан міста Києва: 987 

2 Несвоєчасне прибирання снігу: 1225 

3 Стан утримання доріг: 190 

4 Стан утримання зелених насаджень: 218 

5 Стан утримання будівель: 25 

6 Відновлення благоустрою після розриттів: 8 

7 
Демонтаж тимчасових споруд (МАФ), перевірка законності 
розміщення: 

45 

8 Інші виявлені недоліки: 181 

9 
Самовільні роботи ( в тому числі і самовільне зайняття 
елементу благоустрою для здійснення  торгівлі з рук ) 

1373 



Департамент благоустрою  



Департамент благоустрою  



Департамент благоустрою  



Відновлення благоустрою після  

ліквідації аварії на інженерних мережах 

Департамент благоустрою  

Видано аварійних 
контрольних карток 

– 408 
 

Відновлено 
благоустрій та 
закрито - 292 



Саперно-Слобідська вул., 104 

До і після демонтажу 

Демонтаж тимчасових споруд 

Департамент благоустрою  



Демонтаж тимчасових споруд 
 

Передова вулиця, 25 

Департамент благоустрою  



Вул.Антоновича, 178-180 

Демонтаж тимчасових споруд 

Департамент благоустрою  



Васильківська вулиця, 34 

Демонтаж тимчасових споруд 

Департамент благоустрою  



вулиця Плещеєва, 6 

Демонтаж тимчасових споруд 

Департамент благоустрою  



вулиця Будіндустрії, 5 

Демонтаж тимчасових споруд 

Департамент благоустрою  



Голосіївський просп., 3 

Демонтаж тимчасових споруд 
Департамент благоустрою  



Прибирання  територій та місць загального 
користування 

Департамент благоустрою  



Департамент благоустрою  
Прибирання  територій та місць загального 

користування 



Департамент благоустрою  

Прибирання  територій та місць загального користування 



Департамент благоустрою  

Прибирання  територій та місць загального 
користування 



Департамент благоустрою  

Прибирання  територій та місць загального користування 



Департамент благоустрою  
Прибирання  територій та місць загального користування 



Департамент благоустрою  

Прибирання  територій та місць загального користування 



Департамент благоустрою  

Прибирання  територій та місць загального користування 



Департамент благоустрою  

Прибирання  територій та місць загального користування 



Департамент благоустрою  

Прибирання  територій та місць загального користування 



Департамент благоустрою  

Прибирання  територій та місць загального користування 



Прибирання  територій та місць загального користування 

 
 

Департамент благоустрою  



Прибирання  територій та місць загального користування 

 
 

Департамент благоустрою  



Департамент благоустрою  

Прибирання  територій та місць загального користування 



Департамент благоустрою  

Прибирання  територій та місць загального користування 



Департамент благоустрою  

Прибирання  територій та місць загального користування 



Департамент благоустрою  

Прибирання  територій та місць загального користування 



Департамент благоустрою  

Прибирання  територій та місць загального користування 



Департамент благоустрою  

Прибирання  територій та місць загального користування 



Департамент благоустрою  

Прибирання  територій та місць загального користування 



Департамент благоустрою  

Прибирання  територій та місць загального користування 



 
Структура культурної мережі району 

28 закладів та має  багатогалузеву структуру: 

• 5 шкіл початкової спеціалізованої мистецької освіти (1 358 
учнів) 

• 14 публічних бібліотек Централізованої бібліотечної 
системи Голосіївського району м.Києва  (51,1 тис. читачів) 

• Будинок культури «Конча-Заспа»  (215 гуртківців) 

• 8 клубів та 2 студії Централізованої системи дитячо-
юнацьких клубів «Щасливе дитинство»  (1 354 вихованці). 

 

Управління культури 



Фінансування галузі культури  
Управління культури 



Власні надходження 
Управління культури 



Творчі колективи району 

Управління культури 

191,1 тис. грн.  на придбання сценічних костюмів для творчих 
колективів шкіл естетичного виховання та клубів 



Творчі колективи району 
Управління культури 



Творчі колективи району 

Управління культури 



Бібліотеки 

173,0 тис.грн  на передплату періодичних видань 

Управління культури 



Управління культури 



Бібліотеки 

• комп’ютерної та оргтехніки  – на суму  206,6 тис. грн.  
• комплексних систем відеоспостереження для закладів – на суму 379,0 тис. грн 

• книг  для оновлення бібліотечних  фондів – на суму 104,00 тис.грн.  
При цьому придбання книг, музичних інструментів та  апаратури за останні 10  років  було здійснено вперше 

Управління культури 



Нові інструменти та апаратура  
(445,3 тис.грн) 

Управління культури 



Ремонт об'єктів культури (5,2 млн грн)  

• капітальний ремонт Центральної районної бібліотеки ім. М.Некрасова (вул. Ломоносова, 24); 
• заміна вікон та інженерних мереж бібліотек № 142 та ім. М.Стельмаха (вул. Лятошинського, 26 

Г);  
• капітальний ремонт бібліотеки ім. М.Коцюбинського для дітей (просп. Голосіївський,97 А); 
• капітальний ремонт приміщення, покрівлі та заміна вікон в Будинку культури «Конча-Заспа»  

(вул.Матикіна,10); 
• капітальний ремонт дитячо-юнацького клубу «Ровесник» (вул. Васильківська, 2 А); 
• капітальний ремонт дитячо-юнацького клубу «Веселка» (вул. Ломоносова, 7); 
• капітальний ремонт частини приміщення дитячо-юнацького клубу «Світанок» (вул.Касіяна,8); 
• заміна вікон та капітальний ремонт вхідної групи дитячо-юнацького клубу «Берізка» (вул. 

В.Васильківська, 136 Б); 
• заміна вікон дитячо-юнацького клубу «Віночок» (просп.Голосіївський, 15 А).   

Управління культури 



Ремонт об'єктів культури  

Управління культури 



Ремонт об'єктів культури  

Управління культури 



Загальнорайонні заходи 

Управління культури 



Загальнорайонні заходи 

Управління культури 



Народні колективи 

Управління культури 



«Україна – Болгарія. Культурний 
діалог»  

Управління культури 



Районна патріотична акція «З Україною в 
серці!»  

Управління культури 



Туристична галузь 

Туристичні послуги у Голосіївському районі надають 286 об’єктів туристичної 
діяльності в тому числі: 179 – туроператорів, 95 – турагентів, 12 – 
туроператорів внутрішнього та в’їзного туризму. 
Готельні послуги надають 12 готелів, 6 з яких – зіркові. Загальна кількість 
номерів у готелях району станом на 01.01.2017 року складає 1379 одиниць,  
одночасна  місткість – 2526  місць.  
У 2016  управлінням було здійснено наступні заходи щодо популяризації 
туризму: 
- продовжено роботу по обліку, моніторингу та аналізу інфраструктури 
та розвитку туристичної сфери району; 
- надано сприяння туристичним підприємствам району щодо участі у 
міжнародних туристичних виставках UITT “Україна. Подорожі та туризм»; 

Управління культури 



Районні масові заходи: туристичні змагання до 
Дня Києва та Дня столиці, Всесвітнього дня 

туризму та Дня туризму в Україні 

Управління культури 



Буклет «Голосієво-перлина Києва» та  «Календар  
подій  Голосіївського району м.Києва на 2016 рік» 

Управління культури 



Охорона здоров”я 

Центр Адреса Кількість 
амбулатор
ій 

Кількість 
відділень 
невідкладної 
медичної 
допомоги 

Кількість філій 

«Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1»  

Маршала 
Якубовського, 
6 

13 2 

Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги № 2»  

Голосіївська, 
53 

10 2 

«Консультативно-
діагностичний центр» 
Голосіївського району 

Голосіївський, 
59-А 
 

1 4 

Структура системи охорони здоров”я району 



Штатні одиниці За штатом Працює 

Всього 2106,25 1453 

Лікарів 603,75 479,75 

Чисельність 

наявного 

населення на 

01.01.2017  за 

даними ГУС 

м. Києва 

Чисельність населення, яке фактично обслуговується 

ЛПУ району станом на 01.04.2016 р. 

Відхилення кількості 

населення, що 

обслуговується до 

кількості населення за 

даними ГУС  

м. Києва 

(+ чи -) 

Всього 

В т.ч. 

Діти 

(0-17 р.) 

Дорослі 

(18 р. та старші) 

247 626 249 978 48 998 200 980 +2352 

Охорона здоров”я 



Покращання матеріальної бази в 2016 

. 

Найменування Вартість Де встановлений Примітка 

Флюорографічний 
стаціонарний 

комплекс  

1 300 000 вул. Велика 
Васильківська, 

104 

Попередньо проведений капітальний ремонт 
кабінетів де встановлювався флюорограф 

Автоматичний 
аналізатор 

біохімічний, 
аналізатор 

гематологічний, 
коагулометр  

692 520 просп. 
Голосіївський, 59-

А 

Проведено оптимізацію діючої структури 
клініко – діагностичних лабораторій з 
переходом до моделі створення однієї 
потужної клініко – діагностичної лабораторії, 
розташованої в будівлі за адресою: проспект 
Голосіївський, 59А та реорганізацією інших 
клініко – діагностичних лабораторій за 
адресами: вул. Голосіївська, 53, вул. Велика 
Васильківська, 104, вул. Якубовського, 6, вул. 
Набережно – Корчуватська, 56/66 та створення 
на їх базі пунктів забору біологічного матеріалу 

Апарат 
ультразвукової 

діагностики  

1 194 992 Просп. 
Голосіївський, 

59А 



Новий флюорограф Нове лабораторне обладнання Новий УЗД апарат 

Покращання матеріальної бази в 2016 
Охорона здоров”я 



Капітальні ремонти 2016 
Заклад Тис. грн Виконано за 2016 рік 

Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 1» Голосіївського 
району м. Києва 

2 249,7 • Капітальний ремонт відділень за адресою: вул. Маршала 
Якубовського, 6: 

• Капітальний ремонт в АЗПСМ №5, за адресою: вул. Академіка 
Заболотного, 48-А Капітальний ремонт  в АЗПСМ №7, за 
адресою: проспект Академіка Глушкова, 31-А 

Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 2» Голосіївського 
району м. Києва 

5 160  • Капітальний ремонт відділень за адресою: вул. Голосіївська, 
53 

• Капітальний ремонт відділень за адресою: вул. Велика 
Васильківська, 104 та АЗПСМ № 3 

Комунальне некомерційне 
підприємство «Консультативно-
діагностичний центр» 
Голосіївського району м. Києва 

4 490   * Капітальний ремонт електромереж ВНМД для дорослого 
населення за адресою: просп.. Голосіївський, 59-А; 
* Капітальний ремонт внутрішніх приміщень  просп.. 
Голосіївський, 59-А 

 Всбого 11 899, 7   

Охорона здоров”я 



Лабораторія до проведення капітального 
ремонту, (КНП «КДЦ» Голосіївського району м. 

Києва, просп.. Голосіївський, 59-А) 

Охорона здоров”я 



Лабораторія ПІСЛЯ капітального 
ремонту 

Охорона здоров”я 



Ремонт сходів КНП «КДЦ» 
Голосіївського району м. 
Києва, просп. Голосіївський, 
59-А 

 

Охорона здоров”я 

Ремонт сходів КНП «КДЦ»  



Капітальний ремонт КНП «ЦПМСД №1», вул. 
Маршала Якубовського,6 

Відремонтована вхідна група, збудовано 
пандус, встановлено піддашок, замінені всі 
вікна 

Відремонтовано хол 
«дитячого корпусу». 

Створено гардеробну для 
амбулаторії та нові кабінети 

Охорона здоров”я 



19.11.2016 на базі КНП «Консультативно-діагностичний 
центр» Голосіївського району м. Києва в рамках проекту 
«Майстерня здоров’я» відбулась акція «Крок до життя. 
Перевір себе», яка була спрямована на профілактику та 

раннє виявлення онкологічних захворювань.  
 

Охорона здоров”я 



Аналіз виконання плану 
профілактичних щеплень проти 
керованих інфекцій за 2016 рік  

 

Охорона здоров”я 



Забезпечує на території Голосіївського району            м. Києва 
реалізацію державної політики у сфері: 

Соціального 

становлення та 

розвитку молоді 

Соціальної підтримки 

сімей 

Розвитку фізичної 

культури і спорту 



 

Видано посвідчень батьків 

та дітей багатодітних сімей–

721, кількість багатодітних 

родин– 1137, 

дітей з багатодітних сімей – 

3616  
  

Від Голосіївського управління 

поліції ГУ Національної поліції у 

м. Києві отримано 363 

спеціальних карток обліку факту 

скоєння насильства в сім„ї, 23 

особи направлено для 

проходження корекційної 

програми 

Надано 2409 послуг, 

зокрема 1120 консультацій 

юриста та 1289 

консультацій психолога, 

1377 соціально-

педагогічних консультацій 

Направлено на оздоровлення 

та відпочинок 

 в дитячі заклади 

оздоровлення-413 дітей, 

зокрема 

 в УДЦ “Молода гвардія”–49 

дітей, 

в МДЦ “Артек” – 7 дітей 

Відділ у справах сім”ї, молоді і спорту  



ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ Голосіївського району 

 

Відділ у справах сім”ї, молоді і спорту  



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

     Безкоштовні 
консультації юриста 
та психолога. 

 Проведення корекційної 
програми з особами, які 
вчиняють насильство в 
сім’ї 

   

Відділ у справах сім”ї, молоді і спорту  



 
 
 
 
 
 

ЩОРІЧНО В РАЙОНІ ДЛЯ МОЛОДІ, СІМЕЙ, МЕШКАНЦІВ РАЙОНУ ОРГАНІЗОВУЮТЬСЯ ТА 
ПРОВОДЯТЬСЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ, ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ, ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ, 

ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 

 

Відділ у справах сім”ї, молоді і спорту  



Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Голосіївської 
районної в місті Києві державної адміністрації реалізується 
низка заходів молодіжного, виховного та національно-
патріотичного спрямування, серед яких:  

- патріотично-просвітницька акція “Пам’ятаймо минуле 
заради майбутнього”; 

- тиждень молодіжного самоврядування; 

- районний конкурс літературних творів; 

- фестиваль студентської творчості; 

- патріотично-просвітницька акція “Герої нашого часу”; 

- конкурс студентських робіт “Барви Києва” 

 



 
 

 Засідання Студентської ради при Голосіївській районній державній 
адміністрації 

 
 

На території району функціонує єдина 
серед районів міста Києва Студентська 
рада, що включає в себе представників 
10 вищих навчальних закладів I-IV рівнів 
акредитації, які розташовані на 
території Голосіївського району. 
За підсумками 2016 року проведено 13 
засідань вищезазначеного 
консультативно-дорадчого органу  

Відділ у справах сім”ї, молоді і спорту  



 

 

Співпраця студентського активу та органів виконавчої влади 

Як один із механізмів залучення молоді до державної 
служби в районній адміністрації за звітній період 65 

студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах 
столиці, пройшли навчальну практику та стажування 

Відділ у справах сім”ї, молоді і спорту  



 
 

День молодіжного самоврядування 

Понад 40 студентів з 10 вищих навчальних закладів, які розташовані на 
території Голосіївського району м. Києва, заміщуючи (дублюючи) посади 

керівників структурних підрозділів 21 квітня 2016 року відчули на собі роботу 
райдержадміністрації, яка була відтворена впродовж робочого дня 

Відділ у справах сім”ї, молоді і спорту  



 
 

Фізкультурно-спортивна робота 

Загалом, у поточному році проведено на території району 95 
спортивно-масових заходів, участь у яких взяли понад 5,5 тис. осіб 

(2015 рік – 5 тис. осіб, 90 – заходів) 

Відділ у справах сім”ї, молоді і спорту  



 
 

Змагання серед загальноосвітніх навчальних закладів 

Пройшло 12 змагань серед загальноосвітніх навчальних закладів району, 
в рамках якої відбулися змагання з футболу, шахів, настільного тенісу, 
військового багатоборства, волейболу серед юнаків та дівчат, участь в 

яких прийняло 300 дітей. 

Відділ у справах сім”ї, молоді і спорту  



 
 

Спартакіада серед збірних команд вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 

Проведено Спартакіаду серед збірних команд вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації, в рамках якої пройшли змагання з волейболу серед юнаків та дівчат, 

стрітболу, шахів, пляжного волейболу, настільного тенісу, плавання, футболу 
участь в яких взяло понад 650 студентів. 

Відділ у справах сім”ї, молоді і спорту  



 
 

Змагання з військово-прикладних видів спорту 

серед курсантів і викладачів Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з військового 

багатоборства та легкоатлетичного кросу. 

Відділ у справах сім”ї, молоді і спорту  



Легкоатлетичний пробіг з нагоди дня конституції України  
“Україна – моя рідна країна”  

З метою популяризації рухомої активності, покращення здоров’я населення та підвищення 
масовості руху любителів бігу у районі 09 липня 2016 року у Голосіївському парку культури 
та відпочинку імені М. Рильського пройшов легкоатлетичний пробіг «Україна – моя рідна 

країна», присвячений 20-й річниці Конституції України. 
Дистанція складала 4 000 м., охоплено 400 осіб. 

 



Благодійні футбольні турніри  

04 червня 2016 року Голосіївською районною в місті Києві державною 
адміністрацією за ініціативи Рада ветеранів та учасників АТО Голосіївського 
району міста Києва проведено відкритий благодійний футбольний турнір, 

присвячений Героям Небесної Сотні та воїнам АТО, на території 
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 (вул. Якубовського, 

7-а). 

Відділ у справах сім”ї, молоді і спорту  



У сфері управління відділу у 
справах сім’ї, молоді та спорту 
Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

перебувають заклади з фізичної 
культури та спорту



Фізкультурно-оздоровчий центр “Централізована система дитячо-
юнацьких спортивних клубів за місцем проживання ”Голосієво” 

 
 



 
 

ДЮСК “Успіх” 

ДЮСК «Успіх» (вул. Антоновича, 156) - айкідо, вільна боротьба, 
рукопашний бій, бодібілдинг, фітнес. Охоплено близько 121 дітей та 

підлітків 



 
 

ДЮСК “Аеліта” 

ДЮСК «Аеліта» (проспект Глушкова, 31-А) – культивуються такі види 
спорту як  баскетбол, бодібілдинг, регбі, городковий спорт, оздоровча 
фізична культура та карате-до. Охоплено близько 156 дітей та підлітків 



 
 

ДЮСК “Титан” 

ДЮСК «Титан» (вул. Деміївська, 35-Б) – бодібілдинг. 
Охоплено близько 67 дітей та підлітків 



 
 

ДЮСК “Геркулес” 

ДЮСК «Геркулес» (проспект Голосіївський, 23) – айкідо, шахи. Охоплено 
близько 99 дітей та підлітків 



 
 

ДЮСК “Кремез” 

ДЮСК «Кремез» (вул. Жилянська, 45) – бодібілдинг. 
Охоплено близько 40 дітей та підлітків 



 
 

ДЮСК “Пауерспорт” 

ДЮСК «Пауерспорт» (вул. Ломоносова,53) – бодібілдинг, оздоровча 
фізична культура. Охоплено близько 40 дітей та підлітків 



 
 

ДЮСК “Марафон” 

З метою відновлення спортивної інфраструктури району по Програмі 
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік проведено 
капітальний ремонт дитячого спортивного клубу “Марафон”  за 

адресою вул. Ломоносова, 19/11. 
  Наразі, в ДЮСК «Марафон» (вул. Ломоносова, 19/11) розпочато набір 

у групи з айкідо, оздоровчої фізичної культури та поліатлону.  



 

 

Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа №15  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 м. Київ, вул. Маршала Якубовського, 7-А  та вул. 
Ягідна, 2 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріально-технічна база:  
- м. Київ, вул. Маршала Якубовського, 7-а (футбольне поле зі штучним покриттям 100м х 

60м, спортмайданчик зі штучним покриттям 40м х 20м, спортмайданчик зі штучним 
покриттям 70м х 40м, спортмайданчик зі штучним покриттям 25м х 12м, 
спортмайданчик асфальтовий 40м х 20м); 

- м. Київ, вул. Ягідна, 2 (лижна траса 2500 м). 
 
Види спорту: велоспорт-шосе, біатлон, футбол, гірськолижний спорт, лижні гонки.  
 
85 навчально-тренувальна група 
 
Кількість дітей що займаються: 1022 
 



ЗИМНІ ТА ЛІТНІ ТРЕНУВАННЯ 

Спортивний комплекс КДЮСШ № 15 по вул. Якубовського, 7 а, що включає 2 
футбольних поля, 2 майданчики зі штучним покриттям та 1 майданчик із 

асфальтованим покриттям для міні-футболу, є однією з кращих 
тренувальних баз для підготовки юних футболістів у м. Києві. 



ВІДНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

З метою відновлення спортивної інфраструктури району по Програмі економічного і 
соціального розвитку м. Києва на 2016 рік проведено ремонт даху, фасаду та замінено вікна 
адміністративного приміщення вело-лижної бази комплексної дитячо-юнацької спортивної 

школи № 15 за адресою вул. Ягідна, 2 (роботи виконано повністю) та заміну штучного 
покриття футбольного поля 100х60 визначеного позашкільного навчального закладу за 

адресою вул. Якубовського, 7а (50% від запланованого обсягу робіт). 



КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА 



КОМПЛЕКСНА  ДИТЯЧО–ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА 

ШКОЛА «АРГО»  
 

 
 

ВІДДІЛЕННЯ БОРОТЬБИ НА ПОЯСАХ 

Спортивно-навчальна робота:   

- спортивний клуб “Бадьорість” Фізкультурно-оздоровчого центру 
“Централізована система дитячо-юнацьких спортивних клубів за місцем 
проживання ”Голосієво”. 

ВІДДІЛЕННЯ ЧЕРЛІДІНГ 

 Спортивно-навчальна робота:   

- Загально освітній навчальний заклад №273; 

- Загально освітній навчальний заклад №36. 

ВІДДІЛЕННЯ ТХЕКВОНДО 

 Спортивно-навчальна робота:   

-  Гімназія 179. 
Всього вихованців:  215 осіб (27навчально-спортивні групи) 

 



Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа «Тріумф» 



НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ   
  

Адміністративне приміщення: вул. Горького, 156.  
 
 
Відділення тенісу:  
- ДП «Льодовий стадіон» просп. Академіка 
Глушкова, 9 

 
Відділення дзюдо:  
 - спортивні клуби  «Горизонт» вул. Чудновського, 
8-а, «Восход» вул. Бориспільська, 8 та ДЮСК 
«Аеліта» просп. Глушкова ,31-А 

 
 

Всього вихованців:  280 дітей (25 навчальних груп) 
 



Цільове використання бюджетних коштів спрямованих на 
соціальний захист населення (62 081,3 тис. грн.) 
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відшкодування Чорнобильських 
виплат 

відшкодування пільг та субсидій на 
житлово-комунальні послуги 

фінансова підтримка громадських 
організацій 

житлове будівництво та придбання 
житла для окремих категорій 
населення 

фінансування заходів соц. Програм 

15 098 тис. грн. 

12 791,6 тис. грн 

5 130,5 тис. грн 

22 792,4 тис. грн. 

145,1 тис. грн. 

5 035,5 тис. грн. 

1 087,7 тис. грн. 



На обліку в Управлінні перебуває 3027 осіб які мають статус 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та 
отримують компенсаційні виплати згідно Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» 



На протязі звітного періоду року до відділу звернулось 142 особи, які 

мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо 
призначення компенсаційних виплат 

на продукти 
харчування; 94 

на оздоровлення; 13 

батькам на потерпілих 
дітей; 1 

на проїзд; 16 

одноразової 
компенсації за шкоду, 

заподіяну здоров’ю; 12 

на одноразову 
компенсацію по втраті 

годувальника; 22 



На обліку в управлінні станом на 01.01.2017 року  для 
забезпечення путівкою на санаторно-курортне 
лікування перебуває 2732 особи 
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Оздоровлено в санаторіях всього 653 особи 
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З метою надання пенсіонерам, ветеранам, та 
інвалідам можливості реалізувати свої права на 
пільги зокрема 
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Забезпечено: 

22 інвалідів засобами для орієнтування та спілкування  
(годинниками) 

 

19 інвалідів  засобами пересування, а саме: 
• милицями – 12; 

• крісло-колісне – 2; 

• палиця – 4; 

• ходунки – 1 



Відповідно до Закону України “Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми” 



Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014р.  
№ 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» та від 01 жовтня 2014р.  
№ 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам, для покриття витрат на проживання, в тому числі 
на оплату житлово-комунальних послуг»  

Обліковано -3836 осіб, з яких: 

• 3198 – сімей,  

• 1139 – дітей,  

• 103 – інвалідів,  

• 592 – пенсіонерів 

За призначенням щомісячної адресної допомоги звернулось – 3198 сімей, 
з яких: 

• 896 сім’я звернулося за допомогою вперше,  

• 1825 сімей - за призначенням допомоги на наступний 
шестимісячний термін 



На пункти  прийому до відділу 
субсидій звернулось 18 906 осіб 

• Надано консультацій – 5 032 особам з питань оформлення субсидії на житлово – 
комунальні послуги. 

 

• Призначено субсидій – 19 966 сім’ям, перераховано субсидій -  116 182 сім’ям.  

 

• На обліку перебуває 155 житлових організацій та підприємств, що надають 
житлово-комунальні послуги 

 

• Здійснено нарахувань по субсидіях на загальну суму  -  134 482,32 тис. грн, 
профінансовано -  74 653,50 тис. грн. 

 



Територіальний центр надає побутову, медико-соціальну, 
гуманітарну допомогу одиноким непрацездатним громадянам 
похилого віку, інвалідам, ветеранам Великої Вітчизняної війни 
Голосіївського району. 

Пріоритетний напрямок роботи - 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 соціально-культурних послуг, відділення соціально-медичної реабілітації 

дітей з ДЦП, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням ЦНС з порушенням психіки  

та Будинок ветеранів. 



Відділення  денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове 
порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та 

потребують соціально – побутової і психологічної адаптації, надання соціальних 
послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, відновлення знань, 

сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб. Протягом року було 
надано 19 145 послуг, з них: 

 

• індивідуальні консультації соціального працівника – 200 особам;  

• доставлено листів – 98;  

• оформлено особових справ – 45; 

• послуг соціальних педагогів – 7 групи - 45 осіб – 3 604 послуг; 

• індивідуальні консультації практичного психолога – 93 особам, (2 групи – 22 особи – 1 405 послуги); 

• вимірювання тиску – 3 581 послуги – 101 особам; 

• індивідуальна лікувальна фізкультура – 2 особа – 154 занять (групова лікувальна фізкультура – 7 осіб – 1030 
послуги, фіто чай для групи ЛФК – 7 осіб –534 послуги); 

• масаж – 2 800 послуги – 105 особам; 

• організатор культурно - дозвіллєвої  діяльності – 6 групових занять,   1 група з 27 осіб – 2 911 послуги;   

• інструктор з трудової адаптації – 8 осіб - 2 групи . Всього 1 416 послуг.  

 



Спеціалізовані 

школи

30%

Ліцеї

9%

Гімназії

7%

Приватні

14%

Інтернати

7%

НВК

7%

Середні школи

26%

Структура мережі ЗНЗ Голосіївського району 

(всього 43 навчальні заклади) 



Система освіти району (деякі цифри) 

• 1892 педагогічних працівників 

• За результатами 2015-2016 року з 1087 випускників,  золоті медалі отримало - 
62 учні, срібні – 34 учні 

• Безкоштовним одноразовим харчуванням охоплено: 
- 8169 учні 1 – 4 класів (що на 1074 учні більше ніж в попередньому навчальному 
році); 
- 158 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та  з 
малозабезпечених родин. 
• Середня вартість харчування на 1 дитину в день з 16.02.2016 року становить: 
          - для учнів 1 – 4 класів – 12,00 грн; 
          - для учнів 5-11 класів – 15,00 грн. 



Видатки освіти на покращання 
матеріальної бази 

. 

поточні 
ремонти  

меблі для 
закладів 
освіти, 

обладнання 
для 

знезараженн
я питної … 

засоби 
пожежогасін
ня, посуд для 

їдалень, 
дошки 

аудиторні, 
миючі та … 

капітальні 
ремонти 

шкіл 

капітальні 
ремонти ДНЗ 

капітальні 
ремонти 

шкіл-
інтернатів 

Ряд2 18 992 15 018 6 495 10 630 9 483 2 714

0
2 000
4 000
6 000
8 000

10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000

ти
с 

гр
н

 



Підготовка навчальних закладів до нового 
навчального року  (ЗНЗ №220, 241) 



Підготовка навчальних закладів до нового навчального 
року (ремонтні роботи в ЗНЗ №286, вул. Заболотного, 6-а) 



День знань у школах Голосіївського району 
 Загальноосвітні навчальні заклади Голосіївського району наповнились білими бантами, 
різнокольоровими букетами і загальним радісним відчуттям свята  - День знань 



Структура мережі 
освітніх навчальних закладів дошкільної освіти 
(всього 70 закладів) 

ДНЗ 

комунальної 

форми 

власності

75,7%

Навчально-

виховні 

комплекси

5,7%

ДНЗ інших 

форм власності

18,6%



Підготовка дитячих садків до нового навчального 
року 
 

      (ДНЗ №196) 



Капітальний ремонт в ДНЗ №305 
(мікрорайон “Чапаєвка” вул. Ліснича, 3 



Проведено ремонтні роботи в ДНЗ №73 
(вул. Генерала Матикіна, 5) 



Будівництво ДНЗ ( проспект Науки, 63-а) 



Служба у справах дітей  





Центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 
• протягом 2016 року було проведено 2571 груповий захід, охоплено 

20559 учасників, яким надано 24437 соціальних послуг. 
• Соціальним супроводом охоплено 54 сім’ї, в яких виховується 95 дітей, 

з них протягом 2016 року відкрито 32  справи сімей, в яких виховується 
55 дітей та 10 справ соціального супроводу осіб, з них 5  осіб з числа 
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 

• Проведено 92 заходи за тематикою «Соціалізація дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями та дітей з сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах», охоплено 3506 дітей, надано 4610 
соціальних послуг. 

• Проведено 18 заходів за тематикою: «Соціалізація дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування», охоплено 373 особи, надано 
6714 соціальних послуг. 



Центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

 



Заходи з метою психологічної 
підтримки учасників антитерористичної 
операції 



• В Голосіївському районі м. Києва знаходяться  2 радіаційно-небезпечні 
об’єкта:  

• 1. Інститут ядерних досліджень , пр-кт Науки, 47; 

• 2. „Київський ДМСК Укр ДО „Радон”, вул. Комунальна, 1; 

• та 2 хімічно-небезпечних об’єкта: 

• 1. Завод філії ПАТ „Карлсберг Україна”, вул. Пирогівський шлях, 135-
137; 

• 2. Насосна водопровідна станція „Корчуватська”, вул. Квітки-
Основ’яненка, 5.  

Насосна водопровідна станція „Оріховатська”, вул. Голосіївська, 51/2 - у 
2013 році законсервована, хлор в балонах по 50 кг (2 шт.) вивезений.  

 

Техногенна безпека 



Техногенна безпека 
• За 2016 рік на території Голосіївського району м. Києва сталося 495 пожеж на загальний збиток – 9 395 230 грн., 

врятовано матеріальних цінностей на суму – 20 582 042 грн.; 10 людей травмовано, 4 – загинуло. 

• Проведено заходи за участю КП "Плесо" по підготовці до літнього сезону 2016 року зон відпочинку біля води та 
недопущення загибелі людей на водних об’єктах, а також проведено комплекс організаційних і практичних 
заходів для забезпечення протипожежного захисту природних екологічних систем у весняно-літній період 2016 
року в Голосіївському районі м. Києва. 

КП по утриманню зелених насаджень, КП ЛПГ "Конча-Заспа", НПП «Голосіївський» для підготовки парків, скверів 
та інших об’єктів до весняно-літнього оздоровчого сезону 2016 року, з метою забезпечення належного 
санітарного стану та виконання правил безпеки: 

• встановлено на території парків, скверів та інших об’єктів контейнери та урни для сміття в кількості, 
передбаченій  відповідними санітарними нормами; 

• завершено необхідні заходи з дератизації, протималярійні та протикліщові заходи у зонах відпочинку; 

• забезпечено організацію заходів з регулювання чисельності та поширення карантинних та адвентивних рослин, 
що викликають біологічне забруднення. 

• на території Совські ставки, Дідорівські ставки, Мишоловські ставки, Теремки-2, ставки в НПП ім. М.Рильського 
та поблизу інших водних об’єктів, розташованих на підвідомчих територіях, встановлдено щити з інформацією 
про заборону купання та лову риби. 

• КП УЗН, КП "Плесо", НПП Голосіївський, КП "Конче-заспа" визначені шляхи під'їзду автотранспорту для гасіння 
пожеж на території лісопаркових господарств до водних об'єктів, які розташовані на території Голосіївського 
району м. Києва та забезпечено доступ до водойм. 



Оборонна та мобілізаційна робота 
• В 2016 році було здійснено роботу по призову громадян України 

на строкову військову службу до лав ЗСУ – 99 осіб (100%). 

• проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах 
України. В результаті було призвано 119 осіб (48%) 



Організаційно-розпорядча діяльність 
• 9 засідань колегії Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, на 

яких розглянуто 32 питання і напрацьовано 85 доручень.  
• 22 апаратні наради, де розглянуто 51 питання на надані 144 доручення. 
• надійшло 42402 документа, що на 14% більше ніж за відповідний період 

минулого року. 
• надійшло 294 запити на отримання публічної інформації (від юридичних осіб – 

280 та від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 14), що на 263 %  ( 
або в 2,6 рази ) більше ніж за відповідний період минулого року. 

• За звітний період видано розпоряджень голови адміністрації з основної 
діяльності – 752. З них подано на державну реєстрацію до Головного 
територіального управління юстиції у м. Києві  13 розпоряджень, які носять 
нормативно-правовий характер, зачіпають права, свободи і законні інтереси 
громадян, або мають міжвідомчий характер, - 12 зареєстровано. 



Робота із зверненнями громадян 
Звернення: Кількість  

звернень за 
2016 рік 

% від 
загальної 
кількості 
звернень за  
2016  рік 

Кількість 
звернень 
за   
2015 рік 

% від 
загальної 
кількості 
звернень за 
2015 рік 

- від громадян 2295 45,4 2748 51 

- із вищестоящих органів влади 
(КМДА, КМР, Адміністрація 
Президента, Верховна Рада 
України) 

2284 45 2350 43 

- органи прокуратури України 33 0,6 32 0,5 

- від інших організацій та установ 445 9 299 5,5 

Всього 5057 100 5429 100 



Робота із зверненнями громадян 

Найгострішими питаннями, що турбують мешканців Голосіївського району, 
все ж залишаються питання:  
• комунального господарства – 40,5 %;  
• житлові питання –     15 %;  
•  економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, 

регіональної політики та будівництва, підприємництва – 10,6 %;  
• соціального захисту та охорони здоров’я – 8 %;   
• аграрної політики та земельних відносин –  3,3 %;  
• забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 3,2 % 

від загальної кількості. 



Робота із зверненнями громадян 

• Головою Голосіївської районної державної адміністрації проведено 46 особистих 
прийоми громадян, під час яких прийнято 277 мешканців,  

• 45 виїзних особистих прийоми, під час яких прийнято 166 громадян. 
• Проведено 5 прямих («гарячих») телефонних ліній – надійшло 7 телефонних 

дзвінків. 



Центр надання адміністративних 
послуг 
Центром надається 100 адміністративних послуг, з яких 53 адміністративні послуги 
структурних підрозділів РДА, відповідно 47 послуг інших органів і структурних підрозділів. 

За січень-грудень 2016 року Центром було надано 57 609, що в порівнянні з 2015 роком (було 
надано  39 493 адміністративні послуги) на 18 116 більше, або майже на 46% більше ніж в 2015 
році: 
- відділом з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб – 25 254,  
- Державною міграційною службою – 12 230  
- відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців - 7532  

 
Також до Центру звернулось 178 суб’єктів господарювання за отриманням документів 
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.  



Дякую за увагу та співробітництво! 


