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ВСТУП 
 

Діяльність Святошинської районної державної адміністрації  базується на 

принципах прозорості та відкритості.  Всі 17 структурних підрозділів районної 

адміністрації здійснюють закупівлі через систему PROZORRO. 

Для досягнення порозуміння та напрацювання спільних кроків в напрямку 

поставлених завдань проводились постійні зустрічі з активними мешканцями 

району, представниками підприємств економічного сектору,  демобілізованими 

учасниками антитерористичної операції, представниками громадських організацій, 

у ході яких відбувався ефективний  діалог.   

Протягом 2018 року діяльність СРДА  спрямована на  забезпечення соціально-

економічного розвитку району, вирішення актуальних проблем життєдіяльності 

району, поліпшення соціального захисту населення, соціальний супровід учасників 

антитерористичної операції та членів сімей загиблих, покращення матеріально-

технічного стану закладів охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та 

спорту.  

За  результатами роботи 2018 року серед районів міста Києва Святошинський район 

займає 4 місце в загальному рейтингу оцінки діяльності державних районних 

адміністрацій. 

Завдяки плановій та системній роботі структурних підрозділів райдержадміністрації, 

співпраці з підприємствами, установами, організаціями,  депутатським корпусом 

району було  досягнуто позитивних темпів економічного і соціального розвитку 

району. 
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Доходи бюджету Святошинського району м. Києва 

 

Наповнений бюджет, ефективне використання фінансових та матеріальних ресурсів  

є запорукою успішного розвитку району.  

 

У 2018 році до бюджету міста Києва по Святошинському району мобілізовано 

податків і зборів в обсязі 2110,4 млн. грн, що більше, порівняно з 2017 роком, на 

364,6 млн. грн, або на 20,9 %. У порівнянні з 2016 роком податків і зборів надійшло 

на 581,0 млн. грн, або 38% більше. 
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У структурі доходної частини бюджету найбільшу питому вагу займають: 
- податок з доходів фізичних осіб (далі - ПДФО) – 42,1 % (919,6 млн. грн), 
- плата за землю  - 18,7% (395,5 млн. грн), 
- єдиний податок –24,2% (511,5 млн. грн), 
- акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 4,2% 

(89,5 млн. грн), 
- податок на прибуток підприємств –4,2% (89,5 млн. грн). 
-  
Надходження ПДФО у 2018 році склали 919,6 млн. грн, що більше на 26,9 % 

надходжень 2017року та на 66,7% надходжень 2016 року. 

Надходження плати за землю у 2018 році склали 395,5 млн. грн, що на 

14,9 млн. грн, або на 3,6 % менше надходжень минулого року. У порівнянні з 2016 

роком надходження плати за землю зменшились на 39,7 млн грн, або на 9,1%. 
 

 

 

  



7 
 

Видатки бюджету Святошинського району м. Києва 
 

Рішенням «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» Святошинській районній в місті 

Києві державній адміністрації передбачено видатки в обсязі 1 816, 4 млн. грн.  

 

 

Загальна сума касових видатків установ та організацій загального фонду бюджету 

міста Києва по Святошинському району становила 1 480,0 млн. грн, що на 205,2 

млн. грн більше, ніж у 2017 році та на 512,6 млн. грн більше ніж у 2016 році. 
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Із загальної суми загального фонду у 2018 році проведено видатків по напрямам 

фінансування: 

- виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та нарахування 

на заробітну плату забезпечено в обсязі – 1 162,0 млн. грн, або 78,5 % усіх видатків, 

що на 184,5 млн. грн більше, ніж у 2017 році та на 524,8 млн. грн більше ніж у 2016 

році; 

- медикаменти – 1,9 млн. грн, (0,1 % від загальної суми видатків), що на 

0,4 млн. грн більше, ніж у 2017 році та на 1,7 млн. грн більше ніж у 2016 році; 

- харчування – 43,7 млн. грн, (3,0 % від загальної суми видатків), що на 

6,0 млн. грн менше, ніж у 2017 році та на 3,4 млн. грн більше ніж у 2016 році; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 111,9 млн. грн, (7,6 % від 

загальної суми видатків), що на 21,3 млн. грн більше, ніж у 2017 році та на 

15,0 млн. грн більше ніж у 2016 році; 
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- видатки житлово-комунальному господарству – 33,9 млн. грн (2,3 % від 

загальної суми видатків), що на 46,2 млн. грн менше, ніж у 2017 році та на 

117,7 млн. грн менше ніж у 2016 році 

- проведення інших статей видатків бюджетних установ – 126,6 млн. грн, 

(8,5 % від загальної суми видатків), що на 51,2 млн. грн більше, ніж у 2017 році та на 

85,4 млн. грн більше ніж у 2016 році. 

 

 

 

 

Із загальної суми загального фонду у 2018 році проведено видатків по галузям на: 

- освіту – 1 291,0 млн. грн (у 2017 році – 1 057,9 млн. грн, 2016 рік – 
718,3 млн. грн); 
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- соціальний захист та соціальне забезпечення – 
43,8 млн. грн (у 2017 році – 38,7 млн. грн, 2016 рік – 25,7 млн. грн); 

- житлово-комунальне господарство – 33,9 млн. грн (у 2017 році – 
80,1 млн. грн, 2016 рік – 151,6 млн. грн); 

- культуру та мистецтво – 16,8 млн. грн (у 2017 році – 15,3 млн. грн, 
2016 рік – 11,8 млн. грн); 

- фізичну культуру і спорт – 16,5 млн. грн (у 2017 році – 14,1 млн. грн, 
2016 рік – 10,0 млн. грн); 

- органи виконавчої влади – 78,0 млн. грн (у 2017 році – 68,7 млн. грн, 
2016 рік – 50,0 млн. грн); 
 

 

 

 
Видатки спеціального фонду у 2018 році затверджено в обсязі 363,6 млн. грн, це на 

28,4 млн. грн більше, ніж у 2017 році та на 154,3 млн. грн більше ніж у 2016 році, із 

яких видатки бюджету розвитку – 299,2 млн. грн, що на 20,0 млн. грн більше, ніж 



11 
 

у 2017 році та на 119,2 млн. грн більше ніж у 2016 році, цільові фонди – 6,0 млн. грн, 

видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 58,4 млн. грн. 

За 2018 рік касових видатків по спеціальному фонду проведено у сумі 336,4 млн. грн, 

це на 1,2 млн. грн більше, ніж у 2017 році та на 127,1 млн. грн більше ніж у 2016 році. 

З бюджету міста Києва профінансовано видатки бюджету розвитку і цільові фонди 

спеціального фонду у сумі 282,0 млн. грн, або 92,4 % планових показників. Власні 

кошти бюджетні установи району використали на загальну суму 54,4 млн. грн. 

Із загальної суми спеціального фонду проведено видатків по галузям на: 

- освіту – 153,8 млн. грн (у 2017 році – 214,3 млн. грн, 2016 рік – 
123,4 млн. грн); 

- соціальний захист – 23,5 млн. грн (у 2017 році – 10,2 млн. грн, 2016 рік – 
0,8 млн. грн); 

- житлово-комунальне господарство – 96,6 млн. грн (у 2017 році – 
73,0 млн. грн, 2016 рік – 61,7 млн. грн); 

- культуру – 7,6 млн. грн (у 2017 році – 12,3 млн. грн, 2016 рік – 
0,9 млн. грн); 

- фізичну культуру і спорт – 22,7 млн. грн (у 2017 році – 13,4 млн. грн, 
2016 рік – 1,7 млн. грн); 

- цільові фонди – 4,1 млн. грн (у 2017 році – 3,2 млн. грн, 2016 рік – 7,9 млн. 
грн); 

- будівництво – 11,9 млн. грн (у 2017 році – 0,8 млн. грн, 2016 рік – 7,1 млн. 
грн); 

- органи виконавчої влади – видатки у 2018 році відсутні (у 2017 році – 
8,0 млн. грн, 2016рік – 5,8 млн. грн); 

- виконання інвестиційних проектів – 16,2 млн. грн (у 2017 році та 
2016 роках – видатки не проводились). 
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Загалом, фіксуємо збалансовану структуру бюджетних видатків (витрати 

розвитку та витрат споживання).  
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KYIV SMART CITY 
 

Київ – перше місто в Україні, яке системно втілює «розумні» технології та активно 

створює міську цифрову інфраструктуру. Продовжила столиця втілювати проекти 

«розумного» міста і минулого року. Працюють сервіси: 

 

- Елементи електронної демократії – Громадський бюджет участі 

 

- Електронний запис дитини в дитячий садок 

 

- Електронний запис до лікаря (Helse.me) 

 

- «Безпечне місто» - система відеоспостереження  

 

- Інтерактивна карта роботи комунальної техніки 

 

Це – прикладні речі, що впливають на ефективність управління містом, 

підвищують якість сервісів для мешканців. І головне – на якість життя у столиці та 

у районі.  

 

 

Розпочато тестування єдиного електронного квитка - .  
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Відкритий бюджет 
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Електронна демократія – «Громадський бюджет 2018» 
 

Активна громадська позиція мешканців Святошинського району, які прагнуть 

змінити свій район на краще, спонукнула їх  долучилися до участі в Громадському 

бюджеті міста Києва. Мешканці району виступали не тільки авторами проектів, але 

і підтримували команди учасників активним голосуванням. 

По результатам голосування у Святошинській районній в місті Києві державній 

адміністрації на реалізації  у 2018 році знаходились 8 проектів-переможців 

конкурсу Громадський бюджет (бюджет участі) на загальну суму 12,8 млн. грн, із 

яких виконано робіт та придбано обладнання на суму 12,3 млн. грн  (96,1 %). 

У 2018 році завдяки Громадському бюджету участі у 69 навчальних закладах, або у 

2\3 всіх шкіл та садочків району, були встановлені сучасні спортивні майданчики. 
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Робота Центру адміністративних послуг 
 

Інша назва Центрів надання адміністративних послуг – послуги для людей. 

Популярність та довіра до даного сервісу зростає, це ми відчуваємо через зростання 

відвідувачів.  

У 2018 році Центром було прийнято 100 033 заяви про надання адміністративних 

послуг. Для порівняння: у 2014 році заяв було 17 074, у 2015 – 39 842, у 2016 – 64 

945, у 2017 – 119 375. Тобто спостерігається стійка тенденція до збільшення 

кількості звернень.  

 

Рік Загальна 

кількість  

прийнятих 

заяв, шт. 

Реєстраці

я  

місця 

прожива

ння, шт. 

%  

від 

загаль

ної 

кілько

сті 

Держ. 

міграційн

а служба 

(паспорт

ні 

послуги) 

% 

від 

загаль

ної 

кілько

сті 

Державн

а 

реєстраці

я бізнесу, 

шт. 

% від 

загальн

ої 

кількос

ті 

Реєстра

ція прав 

на 

нерухо

мість, 

шт. 

% 

від 

загал

ьної 

кільк

ості 

2016 64 945 20 486 32% 15 609 24% 12 071 17% 2747 4% 

2017 119 375 66 309 56% 16 422 14% 16 522 14% 3395 3% 

2018 100 033 54 737 55% 21 397 21% 11 385 11% 2364 2% 

 

Завдяки інтеграції Реєстру територіальної громади міста Києва до Інформаційної 

системи «WEB-портал адміністративних послуг міста Києва» довідка щодо 

зареєстрованого місця проживання громадянина стала видаватись безпосередньо 

адміністраторами ЦНАПу, що мінімізувало кількість відвідувань громадянами.  

Окрім того, протягом 2018 року до Реєстру територіальної громади міста Києва було 

підключено підприємства, установи та організації, що забезпечують обслуговування 

в житлово-комунальній сфері, управління соцзахисту, районні управління пенсійних 

фондів та суди, а також приватних нотаріусів, завдяки чому зменшено попит на 

отримання вказаних довідок. 

Збільшення кількості прийнятих заяв пов’язано, у першу чергу, з розширенням 

переліку послуг, які надаються через ЦНАП. Так, рішенням Київської міської ради 

«Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через центри 
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надання адміністративних послуг в місті Києві» від 28 липня 2016 року N 861/861 

було визначено перелік адміністративних послуг, які надаються через районні 

Центри. Кількість послуг згідно рішення становить 151. Для порівняння: до 

прийняття рішення про визначення переліку послуг кількість послуг, які надавались 

через ЦНАП Святошинського району становила 49.  

Запроваджено і прийом нових послуг, а саме:  

- Послуги Київського міського центру зайнятості (видача дозволу на 

застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії 

дозволу, внесення змін до нього, скасування дозволу, прийняття копії укладеного 

трудового договору (контракту)  з іноземцем та особою без громадянства); 

- Послуги Управління Державного агентства рибного господарства у м. Києві 

та Київській області (видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів 

у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), переоформлення дозволу на 

спеціальне використання водних біоресурсів, анулювання дозволу, видача 

підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування 

та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для 

здійснення зовнішньоторговельних операцій), анулювання та переоформлення 

підтвердження законності); 

- Запроваджено надання соціальної послуги: «Оформлення соціальної 

допомоги при народженні дитини». 

 

Протягом 2018 року Центр надання адміністративних послуг незмінно займав перше 

місце серед ЦНАПів міста Києва за результатами проведення рейтингової оцінки 

діяльності (у  тому числі, поділяючи це місце з деякими іншими районами).  

Кількість працівників Центру збільшено з 28 до 50 співробітників, а статус ЦНАПу 

змінено, а саме: замість відділу створено самостійне управління зі статусом 

юридичної особи публічного права. 

 

Постійно проводиться робота по зменшенню часу очікування та створенню 

комфортних умов перебування в ЦНАП. З 1 березня буде впроваджено новий 

режим роботи в суботі. Час роботи буде подовжено до 18 години 
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Перспективи на 2019 р: 

Планується впровадження надання послуг Регіонального сервісного центру МВС в 

м. Києві, а саме: обмін та видача дубліката посвідчення водія на право керування 

транспортними засобами, а також реєстрація (перереєстрація) автомобіля.  

Крім того, розпочато впровадження послуг відділів реєстрації актів цивільного 

стану (зокрема, реєстрація народження). 
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Пріоритети розвитку 

 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності СРДА  завжди був і залишається 

соціально - економічний розвиток району.  У 2018 році більшість коштів – майже дві 

третини – було традиційно спрямовано на соціально-культурну сферу:  освіту, 

соціальний захист, культуру та спорт.  

Програма соціально-економічного розвитку міста Києва у Святошинському районі 

основний інструмент реалізації перетворень в районі.  

 

Динаміка фінансування програми соціально-економічного розвитку 2016-2018 

років, млн.грн. 
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Структура програми соціально-економічного 

розвитку 2018 року по галузям, тис.грн 

 

ГАЛУЗЬ  

СУМА КАСОВИХ ВИДАТКІВ, 

ТИС.ГРН 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО 

                                            93,20       

КУЛЬТУРА                                               3,10       

ОСВІТА                                             85,00       

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА 
СПОРТ 

                                            21,60       

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я                                             20,50       

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ                                               5,20       

 

Необхідно зазначити, що у 2018  році була продовжена  практика отримання 

субвенцій з державного бюджету. За поданням народних депутатів обраних по 

нашому району до Верховної Ради України було виділено  фінансування заходів 

щодо соціально-економічного розвитку Святошинського району міста Києва з 

державного і місцевого бюджетів  в сумі майже 51,3 млн. грн. 
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Освіта – школи та дитсадки  
 

Заклади загальної середньої освіти 

 

Для забезпечення потреби населення у якісних освітніх послугах у Святошинському 

районі діє мережа закладів середньої освіти, яка складається з 44 закладів  загальної 

середньої освіти комунальної форми власності , серед яких 19 шкіл, 12 

спеціалізованих шкіл, 4 гімназії, 1 ліцей, 5 НВК, 2 спеціальні школи-інтернати, 1 

вечірня школа. Закладів загальної середньої освіти інших форм власності -  10. 

За  останні 4 навчальних роки кількість учнів у ЗЗСО району зросла  на 5894 учнів, 

що  рівнозначно 6 новим школам .  Тільки В 2018/2019 н. р. контингент учнів в ЗЗСО 

комунальної форми власності збільшився на 1667 учнів. 

В Святошинському районі в 15 закладах загальної середньої освіти в  2018/2019 

навчальному році навчаються понад 1 тис. учнів. 

Станом на 01.01.2019р. кількість дітей шкільного віку зареєстрованих в 

Святошинському районі  ( за інформацією  ГІОЦ) -   становить 32 842 осіб, кількість 

учнів  ЗЗСО всіх форм власності  (звіт ЗНЗ-1) – 35 613 осіб, перевантаження 

навчальних закладів загально середньої  освіти - збільшилася більш ніж на 8 % (з 

25,6 до 28,8). Це третій показник у місті. 

 

З метою вирішення проблеми перенавантаження закладів загальної середньої освіти, 

керівництвом району були прийнято рішення про збільшення місць у закладах 

загальної середньої шляхом розширення мережі.  

 

Так в Програмі соціально-економічного  розвитку  на 2019 році були передбачені 

капітальні видатки на проектні роботи для:  

 

- Будівництва окремої будівлі для розміщення молодшої школи при 

Гімназії  "АКАДЕМІЯ" на вул. Феодори Пушиної , 4.  

- Реконструкції з прибудовою Спеціалізованої школи № 40 на вул. 

Львівська, 6/3.  
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Впровадження Нової української школи  

 

Оперативно за рахунок районного бюджету додатково були створені умови для 

467 бажаючих вступити до першого класу в Святошинському районі, що склало – 13 

додаткових класів.  

 

Всі перші класи забезпечені, у відповідності до нового стандарту НУШ: 

- автоматизованим робочим місцем викладача, 

- сучасними меблями для створення нового освітнього простору, 

- інтерактивними дошками, 

- дидактичними матеріалами.  
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Якість знань в закладах освіти 

 

Окремим та вагомим показником надання якісних освітніх послуг у закладах освіти 

Святошинського району міста Києва є участь та перемоги здобувачів освіти у 

міжнародних та всеукраїнських учнівських олімпіадах. Зокрема, у 2017-2018 н. р. 

учні нашого району були переможцями багатьох учнівських олімпіад. 

 

Треба зазначити, що  2  учні отримують стипендію Президента України, 5 учнів 

отримують стипендію Київської міської ради. 

Науково-дослідницька та пошукова робота педагогічних працівників закладів освіти 

Святошинського району міста Києва займає ключову роль в організації всебічного 

розвитку здобувачів освіти. Щороку на районному та міському етапах Конкурсу учні 

демонструють одні з найкращих результатів. Тому, управління освіти, молоді та 

спорту 11 років поспіль отримує Почесну Перехідну відзнаку Малої академії наук 

«Золота сова» за високий рівень підготовки учнів та вчителів з науково-

дослідницької та пошукової діяльності. 

Іншим показником якості знань здобувачів освіти є результати в Зовнішньому 

незалежному  оцінюванні. Випускники  закладів освіти Святошинського району 

показали високі результати  в   ЗНО – 2018, що дозволило їм вступити  до закладів 

вищої освіти не тільки в Україні, але і закордоном. 
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Заклади дошкільної освіти 

 

Мережа дошкільних навчальних закладів у Святошинському районі  включає 71 

заклад дошкільної освіти різних форм власності.  З них:  

- 59 -комунальної форми власності  ( 51 ДНЗ та 8 – НВК) 

- 2 – державної ( ДНЗ)  

- 10 приватної ( 3 – ДНЗ, 6- НВК, 1 – цент розвитку) 

 Кількість вихованців станом на  01. 01.2019  становить 15472 дитини. 

В закладах комунальної форми власності здобувають дошкільну освіту -14702 

дитини 

В державних дошкільних навчальних закладах виховується - 366 вихованців 

В приватних – 404  дитини. 

 

НОВИЙ ДИТЯЧИЙ ПРОСТІР 

В 2018 році відновив свою роботу  сучасний дитячий садок №179 на 220 місць. 

З три роки черга в дитячі садки скорочена більш ніж на  400 місць та складає 

2,7 тис.  

 

При цьому ми фіксуємо і наявність вільних місць у 6 садочках: №№ 276, 85, 693, 681, 

694 та 257. 

 

Зараз розпочались роботи по вул. Бахмацькій, 35. Там планується відновити роботу 

садочка на 130 місць. Також заплановано відновлення роботи дитсадка №497 по вул. 

Корольова, 5-А на 190 місць. 
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Розвиток освітньої галузі 
 

В 2018 році Святошинський район посів 3 рейтингове місце серед 10 районів 

Столиці за рівнем впровадження міських програм в галузі «Освіта». 

 

В минулому році в Святошинському районі на ремонт та зміцнення 

матеріально- технічної бази  закладів освіти  витрачено 144,6  млн. грн  

 

 

Вперше за рахунок бюджетних коштів повністю оновили автоматизовану систему 

пожежної безпеки в 13 школах та 25 садочках. Загальна вартість цих робіт склала 

понад 42 млн гривень. Вже проведено публічне тестування роботи цієї системи. 

 

  



26 
 

Інклюзивна освіта 
 

Святошинський район приймає активну  участь в проведенні інклюзивної реформи. 

 

Так за останні 2 року кількість закладів освіти , в  яких  впроваджене інклюзивне 

навчання збільшилось в 3 рази. На сьогодні в  19 закладах загальної середньої освіти, 

функціонує   39 інклюзивних класів, в яких  навчається 49 учнів з різними 

нозологіями та 18 спеціальних класів, в  них навчається 178 учнів. В 2 закладах 

загальної середньої  освіти відкрити унікальні сенсорні кімнати. 

 

В 2018 році розпочато роботу Інклюзивно -ресурсного центру №8 Святошинського 

району, який надає кваліфікований супровід особливим дітям протягом всього 

періоду навчання.  

 

З метою створення архітектурної доступності до закладів освіти осіб  з обмеженими 

можливостями в 2018 році в  районі 7 закладів були  оснащені елементами 

безбар’єрного середовища на суму 2,1 млн. грн. 

 

  



27 
 

Фізична культура та спорт  
 

Лідери столиці по створенню спортивної інфраструктури  

Згідно з Програмою економічного і соціального розвитку на 2018 рік в закладах 

загальної середньої освіти Святошинського району № 35, 254  улаштовано нові 

футбольні поля з системою штучного покриття, на одному з яких можливо 

проводити не лише тренування, а й змагання відповідно до стандартів, визначених 

професійним футболом. 

 

Побудовано нове поле зі штучним покриттям на території дитячо-юнацької 

спортивної школи № 17 міста Києва Святошинського району.  

 

Одночасно в районі відповідно до бюджетної програми «Будівництво футбольних 

полів зі штучним покриттям в регіонах України» реконструйовано 5 футбольних 

полів для міні-футболу розміром 42x22 в закладах загальної середньої освіти 

№№162, 131, 35, 197, 198.  

 

Всього за 2017-2018 роки Святошинський район отримав 25 сучасних полів. 

 

Протягом 2017-2019 років в Святошинському районі реалізується один з 

наймасштабніших проектів розвитку спорту - будівництво та реконструкція  

комунального спортивного комплексу «ТЕМП». Завершено І чергу ремонт 

спортивного комплексу «ТЕМП» (вже функціонують додаткових 3 футбольних 

поля, тренерські приміщення,  освітлення закладу).   

Завдяки проведеній роботі вихованці дитячо-юнацької спортивної школи № 26 міста 

Києва Святошинського району отримали належну матеріально-технічну базу для 

проведення навчально-тренувальних занять. По завершенню реконструкції 

Святошинський район отримає спортивну споруду, яку можливо використовувати 

для проведення міжнародних матчів. На зараз  ремонтні роботи тривають. 

 

В 2018 році відремонтовано 8 спортивних залів в закладах загальної середньої 

освіти, що дає можливість проводити якісні уроки фізичної культури та тренування 

спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл не тільки Святошинського району, 

а й всього міста Києва.  
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Систематично в районі проводяться спортивно-масові заходи, передбачені річним 

календарем Святошинського району, до участі та організації долучаються 

громадські та дитячі організації. 

 

В кожному закладі освіти в позаурочний час організовується та проводиться 

гурткова робота популярних серед дітей видів спорту.  

 

В районі функціонує: 

 

 Централізована система підліткових клубів «Спорт для всіх», до складу 

якої входить 9 підліткових клубів і охоплює спортивною діяльністю 

понад 900 дітей; 

 Дитячо-юнацький спортивний клуб з водних видів спорту «Бригантина», 

який охоплює спортивною діяльністю понад  1500 дітей; 

 Позашкільний навчальний заклад «Центр військово-патріотичного та 

спортивного виховання молоді «ДЕСАНТНИК» в якому займається 

спортом близько 1800 дітей; 

 Дитячо - юнацькі спортивні школи № №26, 25, 2, 17, наразі забезпечують 

розвиток здібностей в обраному виді спорту відносно 2277 дітей; 

 Вихованці ДЮСШ,  системи підліткових клубів «Спорт для всіх» та  

ЦВПСВМ «Десантник» Святошинського району приймають активна 

участь  в районних, міських, всеукраїнських та міжнародних змаганнях,  

та займають призові місця. 

 

В рамках співпраці з Федерацією бадмінтону України заплановано створення 

Шкільної ліги бадмінтону. 

 

Серед перспективних проектів:  

 – будівництво додаткових тенісних кортів на базі ДЮСШ17 (вул. Симиренка, 5б); 

 - завершення робіт по відновленню роботи 2 басейнів при дитячій поліклініці 

ЦПМСД №1 (вул. Кучера, 5). 
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Медицина 2018  
 

Структура закладів охорони здоров’я Святошинського району м. Києва 

протягом 2016 -2018 років є сталою і складається з чотирьох комунальних 

некомерційних підприємств, три з яких центри первинної медико-санітарної 

допомоги та 1 консультативно-діагностичний центр.  

Загальна планова потужність закладів охорони здоров'я району 4712 

відвідувань в зміну, фактична – 5042, ріст до планової потужності на 7,01%.        

Населення Святошинського району м. Києва нараховувало в 2018 р. – 341 638 

осіб (0-17р. − 71 654 (21,80%); працездатний вік − 191295 (58,19%); особи пенсійного 

віку − 65765 (20,01%). За період з 2016 року кількість осіб пенсійного віку 

збільшилася на 0,34%.  

Народжуваність в районі в 2018 році становить 11,8‰, Показник смертності 

10,1%. Природний приріст населення має позитивне значення. 

Медична допомога пільговим верствам населення 

У  2018 році оглянуто: 

♦ ветеранів війни – 100,00 % (на обліку 3729 осіб); 

♦ інвалідів ВВВ – 100 % (на обліку 392 особи); 

♦ постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 95,8% (на обліку 3471 

особа); 

♦ дітей –  100% (0-17р. – 71654 особи). 

Оздоровлено: 45,9% – стаціонарно; 10,7% – в денних стаціонарах; 58,4% – в 

стаціонарах вдома; 5,7% – санаторно–курортно. 

У комунальному некомерційному підприємстві «Консультативно-діагностичний 

центр»  проводиться  сучасна лабораторна, рентгенологічна, ультразвукова,  

функціональна та ендоскопічна діагностику.  

 Впродовж 2016-2018 років у «КДЦ» Святошинського району м. Києва 

здійснювалась робота, спрямована на покращання   надання спеціалізованої  

медичної допомоги населенню.  

 Питома вага відвідувань в «КДЦ» становить 44,8 % від усіх відвідувань  по 

району, з них 70 % склали  відвідування  в  зв’язку із  захворюванням.  
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 Стабільно  високим  і затребуваним  серед  населення  залишається  така  

стаціонарозамінююча форма  організації медичної  допомоги  як денний  стаціонар.  

 В «КДЦ» функціонує 158 ліжок  в денних стаціонарах (93-для дорослих, 65-

для дітей).  

 Реабілітаційні медичні заходи здійснюються відділеннями  відновного  

лікування для дітей (3) та фізіотерапевтичними відділеннями для дорослих (4), 

денними стаціонарами. В «КДЦ» працює профільний денний неврологічний  

реабілітаційний стаціонар на 20 ліжок.  

На базі відділення відновного лікування в філії № 7 працює лікувально-оздоровчий 

комплекс «Соляна печера» - «Галокамера». 

У закладах охорони здоров’я створено умови для вільного доступу осіб з  

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень. Будівлі 

обладнані пандусами, облаштовано  туалетні  кімнати підвищеного  комфорту. 

У КНП проводиться робота щодо виявлення осіб, інфікованих ВІЛ та хворих з 

клінічними проявами СНІДу внаслідок прогресування ВІЛ-інфекції. 

 Протягом 2018 року у КНП, за допомогою швидких тестів, обстежено 4739 

осіб, виявлено 25 позитивних результатів. Пацієнти, у яких було виявлено 

позитивний результат, взято на облік.  

 

200 тис. мешканців району скористались системою запису до лікаря HELSE.me  

У квітні 2018 року розпочалася кампанія щодо обрання населення лікарів 

первинної ланки медичної допомоги та укладення з ними електронних декларацій. 

Станом на 30.01.2019 з лікарями первинної медичної допомоги укладено 

декларацій 183 047 (55,7%). 

Фінансування на реконструкцію закладів медицини. Наразі тривають роботи по 

комплексному утепленню консультативно-діагностичного центру по вул. 

Симиренка, 10. 

На території району працюють усі урядові та міські спеціальні програми: 

- урядової програми «Доступні ліки»; 

- міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2017 - 2019 роки»; 
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-    міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 

роки; 

-   міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки. 

 

На території району 57 аптечних закладів відпускали лікарські засоби за урядовою 

програмою «Доступні ліки». Скористалось програмою третина мешканців 

району або понад 100 тис. пацієнтів, було виписано 114,8 тис. рецептів на суму 9,1 

млн.грн.  
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Житлове господарство 
 

Одним із головних досягнень минулого року в управлінні житлово-комунальним 

госпорадством - повернення під контроль громади теплоенергетичного комплексу 

міста. Київ завершив 17-річну угоду з ПАТ «Київенерго». Відтепер Комунальне 

підприємство «Київтеплоенерго»  

 

95,7 млн. гривень було передбачено на утримання та модернізацію житлово-

комунального господарства району в минулому році. Кожен тритій будинок 

було охоплено ремонтними роботами. 

 

80% житлового фонду – зношено. 

Потреби у модернізації житлового фонду району складають 600 млн.гривень.  

 

Впровадження енергозберігаючих заходів 

 

В столиці з 2015 року працює кілька комплексних програми різного рівня 

фінансування направлених на впровадження енергозберігаючих заходів у житлових 

будинках, які спрямовані на модернізацію житла та стратегічну ініціативу 

«Ощадлива енергетика». Одна з самих відомих – «30/70». 

70% коштів на модернізацію сплачує місто 

30% - сплачують мешканці 

 

5 ОСББ та ЖБК скористалися програмою і економлять 30-40% на платіжках 

2016 рік – 7 енергозберігаючих проекти 

2017 рік – 11 проектів 

2018 рік – 5 проектів 
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Реформування системи управління житловим господарством 

 

Створено 16 ОСББ в 2018 році, всього в районі 101 об’єднання співвласниками 

управляють будинком.  

 

Контроль за якістю наданих комунальних послуг 
 

З 2016 рокі впроваджена система перевірок якості та обсягів (кількості) надання 

послуг по утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій. За минулий рік 

кількість перевірок була проведена майже в 2 рази більше ніж на стадії 

впровадження відповідної системи контролю. 

 

Так за 2018 рік було проведені перерахунки споживачам комунальних послуг у разі 

їх не надання або надання не в повному обсязі на суму 27,6 млн. гривень. 
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Техніка 2018 
 

Продовжуємо оновлення парку спецтехніки районних комунальних служб.  

 

Так, у 2018-му за кошти міського бюджету було закуплено 6 одиниць нової техніки 

для КП «Керуюча компанія з управління житловим господарством» Святошинського 

району.  

Створена та працює т.з. «Перша комунальна допомога» - на її базі створено аварійно-

відновлювальний підрозділ, що інтегрований у взаємодію з аварійними службами 

КП «Київтеплоенерго» та ПрАТ «Київводоканал». 

 

«Перша комунальна допомога» укомплектованих необхідною кількістю 

спеціалістів, матеріалів та технічними засобами і може бути залучений до ліквідації 

пошкоджень на теплових, водопровідних і каналізаційних мережах району. 
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Освітлення 2018 
 

Програма впровадження енергозберігаючого освітлення в місцях загального 

користування по КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Святошинського району» - працює в району з 2016 року.  

Динаміка реалізації: 

2016 – 10 житлових бидинків 

2017 – 20 житлових будинків 

2018 – 12 житлових будинків.  

 

Сучасне енергозаощадливе зовнішнє освітлення було встановлено під час 

капітального ремонту проспекту Академіка Вернадського. 
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Транспортна інфраструктура 
 

Керівництво столиці приділяє важливу увагу розвитку транспортної інфраструктури 

міста. Насамперед, змінилася концепція розвитку. Доступний широким верствам 

населення громадський транспорт оновлює рухомий склад. На всіх автобусних, 

трамвайних та тролейбусних маршрутах впроваджено автоматизовану систему 

диспетчерського управління (АСДУ). Це не тільки покращило організацію руху, а й 

надало можливість пасажирам в режимі on-line планувати пересування містом. 

Кожен третій (17) з 63 встановлених по місту сучасних зупинкових комплексів 

з'явився саме у Святошинському районі. Левова частина по відремонтованому 

просп. Академіка Вернадського. 

Проводиться капітальний ремонт та оновлення прилеглих територій одного з 

найбільших транспортних вузлів столиці - метро “Святошин”, що за день пропускає 

понад 50 тис. пасажирів. Його планують завершити до кінця другого кварталу 2019 

року. 

.: У минулому році вперше за останні 40 років був повністю оновлений проспект 

Академіка Вернадського. 

На завершені роботи по реконструкції транспортної розв'язки на перетині просп. 

Леся Курбаса з вул. Гната Юри і вул. Покотила. 

На кінцевій стадії капітальний ремонт великої транспортної магістралі просп. 

Академіка Палладіна. 

Саме на територію нашого району потрапляють гості та мешканці столиці, які 

в’їжджають до Києва по Брест-Литовському шосе, що переходить в проспект 

Перемоги. У 2018 році було оновлено в’їзний знак: відтепер 18-метровий знак 

Княгині Ольги  зустрічає гостей на 23 км. 
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Громадські простори 2018 
 

У 2018 році місто будувало нові і ремонтувати старі парки і зелені зони, сквери. 

 

В районі створено 7 скверів з 35 занедбаних майданчиків, що були виявлені без 

балансоутримувачів. 

 

Самий масштабний проект - реконструкція парку «СОВКИ».   Триває І черга, вже 

створена бігова та вело доріжка, новий сучасний ігровий комплекс. 
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Символічні знаки  
 

Західні ворота столиці отримали новий сучасний в’їзний знак – Княгині Ольги.  
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Культура  
 

Розвиток сфери культури має безпосереднє відношення до поліпшення якості життя, 

забезпечення комфортних умов роботи і дозвілля для мешканців та гостей міста, 

забезпечує соціальну стабільність і гармонізацію міжнаціональних і 

міжконфесійних відносин, сприяє розкриттю творчого потенціалу, духовному 

розвитку особистості і громади в цілому.  

Культурне надбання Києва являє собою найважливіший економічний ресурс, який 

забезпечує умови для розвитку туризму, приваблює і утримує в місті освічених 

людей. 

Мережа закладів естетичного виховання в районі складається: 

- 3 музичні школи, 

- 1 художня школа, 

- 1 школа дитяча школа мистецтв. 

Які охоплюють 2150 дітей в різних вікових категоріях та за різними напрямками 

естетичного навчання.  

У 2018 році 650 учнів  мистецьких шкіл взяли участь у Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсах та фестивалях. Серед них переможцями за різними 

номінаціями стали:  

Гран-Прі – 19 учнів;  І премія – 32 учня; ІІ премія – 58 учнів; ІІІ премія – 63 учня.  

Також  стипендію голови Київської міської державної адміністрації отримали 3 

учні мистецьких шкіл району. 

Комплексний характер відображений у міської цільовій програмі "Столична 

культура 2016 - 2018", що складається із чотирьох підпрограм: "Київ мистецький", 

"Київ етнічний", "Київ духовний" та "Київ історичний". Саме завдяки активній 

участі у зазначених комплексах, а районному рівні ми завершили технічне 

оснащення сцени Культурно-просвітнього закладу «Центру культури 

«Святошин» на 480 місць. 

20 тис. глядачів прийняв Центр культури «Святошин» під час Новорічних та 

Різдвяних світ – це рекордна кількість. Завдяки співпраці з благодійним фондом 

«Олександра Третьякова» участь у заходах була безкоштовна.  
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Триває створення сучасної «БібліотекиHUB» (вул. Ромена Ролана, 13в).  

Завершено І чергу проекту. У 2018 році придбано обладнання на суму 438,9  тис. грн, 

проведено ремонті роботи на суму 2835,0 тис. грн.  Загалом в районі функціонує 10 

бібліотек. 

Значними культурно-мистецькими подіями в районі буди заходи, проведені на 

території району: 

- Масляна2018 у парку «Інтернаціональний», який відвідало понад 5 тис. 

мешканців, 

- «Міжнародний благодійний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний 

каштанчик», що був проведений на День Києва у парку «Інтернаціональний», 

який відвідало понад 3 тис. мешканців, 

- Святкові заходи до Дня конституції. 

У районі діє понад 100 аматорських колективів. 

Мистецькі районні колективи взяли участь у 32 Міжнародних та у 19 

Всеукраїнських конкурсах-фестивалях.  
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Соціально-правовий захист дітей  
 

Основним напрямком діяльності служби у справах дітей є здійснення соціального 

захисту дітей .  

Основними напрямками діяльності Служби у справах дітей є влаштування дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми та взяття на 

профілактичний облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

З метою підтримки розвитку сімейних форм виховання систематично проводяться 

зустрічі з родинами, що взяли на виховання дітей. Батьки діляться досвідом і 

проблемами виховання дітей. 

 

На теперішній час, на первинному обліку в районній службі у справах дітей 

перебуває 264 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, із 

них у сімейних формах виховання перебуває 236 дітей, зокрема в 3 прийомних сім’ях 

виховується 6 дітей, в дитячих будинках сімейного типу – 16 дітей, під 

опікою/піклуванням перебуває 214 дітей.   

 

Дітей на 

обліку 

В державних 

закладах 

Кількість 

дітей в 

сімейних 

формах 

Кількість дітей, 

які потребують 

влаштування в 

сімейні форми 

Усиновлено 

дітей у 2018 

році 

264 дітей 8 дітей 236 дітей 20 дітей 13 дітей 

 

Протягом 2018 року 9 сімей пройшли навчання у Київському міському центрі 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для потенційних усиновлювачів, 

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. 

 

Профілактично-правова робота 

 

Одним із основних завдань служби є виявлення та взяття на профілактичний облік 

сімей, де батьки порушують морально – правові норми суспільства, порушують 

законні права членів сім’ї у родині внаслідок зловживання спиртними напоями, 

наркотичними засобами чи психотропними речовинами, ведуть аморальний спосіб 

життя, вчиняють фізичне чи психічне насильство по відношенню до членів сім’ї, 

перебувають на обліку в органах внутрішніх справ; сімей, які мають несприятливі 

умови для захисту і розвитку дітей, не виконують своїх функцій у суспільстві.  
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З даною категорією сімей постійно проводиться профілактична робота та 

вживаються заходи до батьків, які негативно впливають на поведінку своїх дітей, 

бесіди.  

У 2018 році вилучено 53 дитини. До центрів реабілітації було направлено 25 дітей. 

В ході роботи 19 дітей повернуто в сім’ю, 1 дитину влаштовано у патронатну сім’ю, 

5 дітей передано службам у справах дітей інших регіонів, під опіку влаштовано 3 

дитини. 

 

Служба тісно співпрацює з районним сектором ювенальної превенції  

Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у 

місті Києві щодо обліку підлітків, які мають конфлікт із законом та проведення з 

ними профілактичної роботи. На такому обліку в службі у справах дітей перебуває 

14 дітей, працівники взяли участь у допитах 10 неповнолітніх під час розслідування 

кримінальних справ.  

 

На даний час у службі перебуває 75 дітей, які потрапили у складні життєві 

обставини, з них 17 дітей, які зазнали жорстокого поводження. 

 

У разі надходження повідомлення про підозру, або факт насильства в сім’ї, 

жорстокого поводження з дитиною, складних життєвих обставин, в яких перебуває 

сім’я, спеціалісти відділу соціальної підтримки сімей разом з представниками 

служби у справах дітей, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді здійснюють відвідування і обстежують матеріально-побутові умови 

проживання сім’ї. 

 
 

 

 

  



43 
 

Соціальний захист  
 

 Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка 

здійснюється завжди і за будь яких умов на користь непрацездатних, інвалідів, 

пенсіонерів, малозабезпечених, оскільки здебільшого представники саме цього 

прошарку населення потребують підтримки.  

 Соціальна спрямованість розвитку району обумовлена потребами мешканців. 

З 340 000 населення третина, а це – 139 100 - за 2018 рік обслуговується у Центрі 

соціальних служб (ЦСС) Святошинського району міста Києва.  

 Спектр послуг соціального характеру забезпечує Центр соціальних служб, а 

також його структурні підрозділи: Територіальний центр соціального 

обслуговування, Відділення соціальної допомоги вдома, Відділення соціально-

побутової адаптації, Відділення організації надання адресної натуральної та 

грошової допомоги і реалізації соціальних програм, Відділення по роботі з 

інвалідами, Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим 

церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної 

нервової системи з порушенням психіки «Пролісок», Центр у справах сім ї та жінок 

«Родиний дім», районний центр соціальних служб для сімї дітей та молоді. 

Слід окремо відзначити ті якісні зміни, які відбулися цього року у відділенні 

соціальних і реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю (центр «Пролісок») 

нами були проведені роботи по капітальному ремонту будівлі, також були 

відремонтовані групові приміщення, що дозволило додатково відкрити відділення 

для дітей 18+ «Мрійники». Загальна кількість дітей, які мають змогу відвідувати це 

відділення складає 83 . 

Всі міські програми соціального характеру представлені в ЦСС. Однією з 

пріоритетних програм, по якій надається соціальна допомога – міська цільова 

програма «Турбота. Назустріч киянам», що посилює адресну допомогу киянам, 

підтримує незаможні верста населення та поліпшує становища людей з різними 

вадами.  
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Програма охоплює 14 напрямків діяльності з яких 7 забезпечені на локальному 

(районному) рівні. Так заходами програми охоплено 19 500 осіб на загальну суму 

27,6 млн. грн., а саме :  

 

 

 

№ 

 

 

 

НАЗВА НАПРЯМУ 

Кількість,  

 осіб  

Сума 

грошової 

виплати,  

млн.грн 

1 

Надано одноразової адресної матеріальної 

допомоги малозабезпеченим верствам 

населення 
2 731 2,037  

2 Надано допомоги на поховання 263 0,789 

3 

Забезпечено безкоштовним харчуванням та 

продуктовими наборами малозабезпечених 

одиноких громадян 
3 570 2,121  

4 

Забезпечено надання комплексної соціально-

психологічної допомоги киянам-учасникам 

антитерористичної операції членам їх сімей та 

членам сімей загиблих киян, які брали участь 

у проведенні АТО 

2 969 0,964 

5 Забезпечено засобами особистої гігієни 7 500 6,455  

6 

Забезпечено надання соціальних послуг 

відділенню соціальних і реабілітаційних 

послуг для дітей з інвалідністю та Центру у 

справах сімї та жінок "Родинний дім", 

закладам соціального захисту 

1 778 8,861 

7 Забезпечено санаторно-куротним лікуванням 689 6,370  

 Всього 19 500 27, 597 

 

Міська цільова «Програма соціальне партнерство» заходами до свят охоплено 1,3 

тисяч осіб на суму 207,1 тисяч грн. За конкурсним відбором надано фінансову 

підтримку 10 громадським організаціям на загальну суму 575,4 тисяч грн. 
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Ще одним із важливих напрямків галузі «Соціальний захист » є соціальна підтримка 

з державного бюджету України для пенсіонерів, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми 

та малозахищених мешканців району, що у розрізі складає:  

 

№ НАЗВА ДОПОМОГИ 
Кількість 

одержувачів 

Сума грошової 

допомоги  

млн.грн  

1 

Забезпечено житловою  субсидією на 

відшкодування житлово-комунальних послуг   
24 927 родин 246,0  

2 

Відшкодовано пільг на оплату житлово-

комунальних послуг  
34 571 особа 46,1 

3 

Забезпечено осіб з інвалідністю технічними 

засобами реабілітації 
1417 осіб 8,1 

4 

Надано  щомісячну адресну допомогу 

внутрішньо переміщеним особам 

5 390 родин  

 

38,90  
 виплату здійснює 

Київський виплатний 

центр соціальних 

виплат  

5 
Призначено державних соціальних 

допомогами та компенсаціійних виплат 

15 655 осіб 

235,93  
 виплату здійснює 

Київський виплатний 

центр соціальних 

виплат   

6 

Забезпечено санаторно-курортним лікуванням 

  
339 осіб 2,5  

 
Всього 

51 982 осіб 

30 317 родин 
577, 53 
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Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції, членів сімей та 

родин загиблих учасників антитерористичної операції 

 

Турбота про бійців-захисників Вітчизни є одним з найбільш  пріоритетних питань 

для органів державної влади, якому приділяється значна увага у Святошинський 

районній в місті Києві державній адміністрації. Для забезпечення доступу та 

сприяння в отриманні соціальних послуг учасниками АТО та членами їх родин у 

Святошинському районі запроваджено районну програму «Служба соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх родин» в реалізації якої 

крім суб’єктів соціальної роботи беруть участь громадські організації.  

На сьогодні в районі мешкає 2068 учасників антитерористичних операцій та 44 

родини загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції. 

Учасникам антитерористичної операції на районному рівні  районі надається 15 

послуг ,а саме:  

 «Службою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції 

та членів їх родин» надано  10956 інформаційних, соціально-педагогічних соціально 

- юридичних, соціально-економічних, соціально-психологічних послуг; 

 направлено на психологічну реабілітацію - 37 осіб; 

 компенсаційна виплата за проїзд щодо здійснення психологічної 

реабілітації учасників антитерористичної операції – 1 особа; 

 забезпечено путівками  на санаторно-курортне лікування - 53 особи; 

 оздоровлено дітей-учасників антитерористичної операції у супроводі 

матері, батька або особи, яка замінює батьків – 124 осіб (52 дорослих осіб та 72 

дітей); 

 забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації 35 осіб; 

 встановлено статус та видано відповідні посвідчення «Інваліда війни» 

67 особам, «Учасник війни» 7 особам, «Член сім’ї загиблого» 141 особі; 

 видано листи талони на право одержання проїзних квитків по території 

України - 14 особам; 

 забезпечено навчання на курсах професійної підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації - 52 особи на суму 250,0 тис. грн.; 

 надання щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг - 120 учасників антитерористичної 

операції та 41 сім’я загиблих учасників АТО. 
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Одна з державних гарантій - надання грошової компенсації для отримання житлових 

приміщень учасники АТО). 

Рік Кількість родин Сума грошової 

компенсації млн.грн. 

2016 6 7,1 

2017 4 5,6 

2018 8 14,8 

  

Наш сучасний Центр соціальних служб надає більше ніж 90 послуг, які складаються 

з послуг управління праці та соціального захисту, послуг Фонду зайнятості та 

Пенсійного фонду, в день Центр надає послуг середньому 1600 мешканцям району, 

термін очікування складає 10-12 хвилин.  

З початку роботи Центр відвідало пів мільйона відвідувачів.  
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Підсумки 
 

Підведемо підсумок 2018 року. 

 

Можемо визначити тенденцію розвитку району, яка відображається в досягнутих 

рейтингових показниках та в балансі економічної, соціальної та екологічної 

складових.  

У разі збереження фінансування на рівні 2018 і в поточному році, ми зможемо 

гарантувати збереження позитивної динаміки розвитку району. 

 

Дякую за увагу! 

 

 


