ГРОМАДСЬКИЙ ЗВІТ ПРО РОБОТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗА 2019 РІК

СВЯТОШИНСЬКИЙ
РАЙОН

ТЕРИТОРІЯ

110км²

5-й

за площею
вм. Києві

НАСЕЛЕННЯ

342,8
* за

тис.
осіб

11,6%

даними статистики на 1 грудня 2019 року

від всього населення
*
м.Києва
2

Хід виконання бюджету містаКиєва
по головному розпоряднику бюджетних коштів Святошинській
районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік

2337,9

млн
грн

загального
фонду
з них захищені
статті видатків

1951,7

млн
грн

1708,7

87,5 %

спеціального
фонду

В И К О Н А Н Н Я Б Ю ДЖ Е ТУ
З А 2019 рік — 97,0%

млн грн

386,2

млн
грн

97,8% 93,0%
по загальному
фонду

по спеціальному
фонду
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Видатки загального фонду: напрями (млнгрн)
1442.8

2019

2018

1162

Загальна сума касових
видатків установ та
організацій —

1907,8
млн грн

на 427,8 млнгрн
більше, ніж у 2018році

91.1

Заробітна
плата

45.6

Медикаменти
та харчування

201.8

133.5 111.9

126.6
38.6 33.9

Комунальні
послуги та
енергоносії

Житлово комунальне
господарство

Інші
статті
видатків

4

Видатки загального фонду: галузі (млнгрн)
1648.3

2019

2018

1291

59.9
Освіта

43.8

Соціальний
захист

38.6

110.6
33.9

Житлово-комунальне
господарство

25.2

16.8

Культура і
мистецтво

25.2

16.5

Фізична культура
і спорт

78

Органи
виконавчої влади

5

Видатки спеціального фонду (млнгрн)

Видатки бюджету розвитку

У 2019 році
затверджено
в обсязі

386,2
млнгрн
За 2019р і к

Цільові фонди

305.3

9.8

Видатки за рахунок власних
надходжень бюджетних
установ

71.1

Касових видатків по
спеціальному фонду
проведено на

Профінансовано видатки
бюджету розвитку і цільові
фондиспеціального фондуна

Власні кошти бюджетні
установи району використали на загальну суму

млнгрн

млнгрн

млнгрн

359,1

286,0

73,1
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Видатки спеціального фондузагалузями(млн грн)
153.8
146.2

2019

2018

123.1

96.6

37.8
17.7

23.5
7.3 7.6

Освіта

Соціальний
захист

ЖитловоКультура
Комунальне
господарство

17.2

22.7

Фізична
культура
і спорт

9.8

28.1

4.1

Цільові
фонди

Інші
галузі
7

Акцизний податок
з роздрібної
торгівлі
підакцизних
товарів

Податки тазбори

3,6%

2801,8
млн грн

5,1%
млн

143,6 грн

100,9

До бюджету міста Києва по
Святошинському району
мобілізовано податків
і зборів в обсязі

Інше

Податок на
прибуток підприємств

6,9%

Податок з доходів
фізичних осіб

192,6 млн
грн

45,2%

Єдиний податок

1265,7

23,1%
648,4

млн
грн

млн
грн

Плата за землю

на 691,4млн грн
(32,8%) більше, ніж
у 2018 році

16,1%
450,6

млн
грн
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Програма економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2019 рік у Святошинському районі

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ТА
СОЦІАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОСВІТА
СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ
УМОВ ОТРИМАННЯ
ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ

ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І
СПОРТ

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД
І ДОТРИМАННЯ
ВИСОКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ
СТАНДАРТІВ

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

СТВОРЕННЯ
АРХІТЕКТУРНОЇ
ДОСТУПНОСТІ
ОБ’ЄКТІВ
ІНФРАСТРУКТУРИ
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Динаміка виконання Програми економічного
і соціального розвитку (млн грн)
242.2
228.6

241.8
228.7

254
233.7

141.5
131.6

2016 рік

2017 рік

Виконано робіт

2018 рік

2019 рік

Запланований обсяг видатків
10

Виконання Програми економічного і соціального
розвитку на 2019 рік із капітального будівництва та
капітального ремонту (млн грн)
233.7

Всього виконано робіт, а саме:

132.4

Житлово-комунальне господарство

76.7

Освіта

16.4

Фізична культура і спорт

5.6

Культура і мистецтво

Охорона здоров'я

2.4

Соціальний захист та соціальне забезпечення

0.2
0

50

100

150

200

250

2019 рік
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Програма економічного і соціальногорозвитку
на2019рік в галузі управління житловокомунальнимгосподарством
Виконано робіт із капітального
ремонту в межах затверджених
бюджетних призначень на

301

об’єкті
житлового фонду

Найменування

Кількість

Загальна вартість робіт

122 127,5 тис. грн
Вартість

Облаштування пандусів

2 об'єкти

191,5 тис. грн

Вхідні групи

8 об'єктів

822,8 тис. грн

Заміна вікон

84 об'єкти

26 915,7 тис. грн

Покрівлі

16 об'єктів

6 319,4 тис. грн

Сходові клітини

25 об'єктів

6 574,4 тис. грн

Інженерні мережі

53 об'єкти

19 684,2 тис. грн

Підсилення фундаменту

3 об'єкти

1 240,2 тис. грн

Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових

1 об'єкт

97,5 тис. грн
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Програма економічного і соціальногорозвитку
на2019рік в галузі управління житловокомунальнимгосподарством (продовження)
Виконано робіт із капітального
ремонту в межах затверджених
бюджетних призначень на

301

об’єкті
житлового фонду

Загальна вартість робіт

122 127,5 тис. грн

Найменування

Кількість

Контейнерні майданчики для сміття

10 об'єктів

Капітальний ремонт житлового фонду
на умовах співфінансування (в т. ч. ліфти)

9 об'єктів

2 791,3 тис. грн

Облаштування спортивних майданчиків

6 об'єктів

1026,5 тис. грн

Облаштування ігрових майданчиків
Громадські проєкти –переможці конкурсу

Капітальний ремонт асфальтового покриття
Капітальний ремонт житлових будинків

Вартість
164,7 тис. грн

24 об'єкти

5 251,1 тис. грн

4 об'єкти

1 788,8 тис. грн

55 об'єктів
1 об'єкт

49 204,4 тис. грн
55,0 тис. грн
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Програма економічного і соціального розвитку
на2019рік в галузі управління житловокомунальним господарством (продовження)
Виконано ремонтні роботи за
рахунок субвенції з державного
бюджету на

77

об’єктах

Загальна вартість робіт—

10287,5 тис. грн

Найменування

Кількість

Заміна вікон

61 об'єкт

7 772,8 тис. грн

Вхідні групи

3 об'єкти

587,6 тис. грн

Сходові клітини

3 об'єкти

1 026,2 тис. грн

10 об'єктів

900,9 тис. грн

Облаштування ігрових майданчиків

Вартість
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Діяльність КП «Керуючакомпанія»
Надійшло коштів—

Виконано робітна суму

54 676,8 тис. грн
Найменування
Ремонт покрівлі

40143,0 тис . грн
Кількість

Вартість

186 об'єктів

3 056,6 тис. грн

58 об'єктів

874,9 тис. грн

Ремонт вхідних груп

203 об'єкти

8 123,1 тис. грн

Ремонт внутрішньобудинкового обладнання
та інженерних мереж

659 об'єктів

15 459,7 тис. грн

Ремонт електричних мереж та електрощитових,
встановлення енергозберігаючих освітлювальних
приладів

552 об'єкти

2 601,8 тис. грн

Герметизація стиків

56 об'єктів

2 150, тис. грн

Ремонт сходових клітин

18 об'єктів

189,1 тис. грн

3 об'єкти

5,2 тис. грн

248 об'єктів

927,4 тис. грн

301 об'єкт

5 696,1 тис. грн

330 об'єктів

1 058,6 тис. грн

Ремонт фасаду

Герметизація інженерних вводів
Ремонт об'єктів благоустрою
Поточний ремонт ліфтів
Інші роботи
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Контроль за якістю надання послугзутримання
будинків і споруд та прибудинковихтериторій

На території
Святошинського району
розміщено

3555
житлових
будинків

Протягом 2019 року було
перевірено

12 2 5

Проведено перерахунок
розміру оплати за послуги у
разі перерви в їх наданні
або надання не в повному
обсязі на загальну суму

46,2

млн
грн

житлових
будинків
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Контроль за станомфункціонування
ліфтового господарства
У Святошинському районі

725

житлових будинків
комунальної
власності

обладнані

1634 ліфтами
з яких
1017 одиниць, або

62,2%

потребують заміни та
модернізації

До переліку робіт із
реконструкції
(модернізацїї) ліфтів
увійшли

22
29 ліфтів

житлових
будинки
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Стан робіт зреконструкції ліфтів

Роботи з реконструкції ліфтів виконано в
повному обсязіна

22 об’єктах
заадресами:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

бульвар Ромена Роллана, 13-Г(2 під’їзд)
бульвар Ромена Роллана, 6/10 (1 під’їзд)
вулиця Академіка Булаховського, 28 (2 під’їзд)
вулиця Академіка Булаховського, 30-Б (1 під’їзд)
вулиця Жолудєва, 1-Б (1 під’їзд)
вулиця Академіка Корольова, 8 (1 під’їзд)
вулиця Генерала Наумова, 31-А (4 під’їзд)
вулиця Генерала Наумова, 39(3 під’їзд)
вулиця Гната Юри, 8 (4 під’їзд)
проспект Академіка Корольова, 12-Л (1 під’їзд)

➢

вулиця Чорнобильська, 13-А (1 під’їзд)

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

вулиця Депутатська, 30 (1,2 під’їзди)
вулиця Академіка Доброхотова, 1-Б(2 під’їзд)
вулиця Академіка Доброхотова, 3 (1 під’їзд)
вулиця Зодчих, 6-Б (1 під’їзд)
вулиця Михайла Котельникова, 46 (1 під’їзд)
вулиця Михайла Котельникова, 87 (1 під’їзд)
вулиця Львівська, 12 (2 під’їзд)
вулиця Семашка, 15 (1-7 під’їзди)
вулиця Семашка, 17 (3 під’їзд)
вулиця Академіка Туполєва, 17/19 (1 під’їзд)
вулиця Чистяківська, 15-А (1 під’їзд)
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Доступність об’єктів інфраструктури та
створення сприятливого середовища для
осіб з інвалідністю
У 2019 році КП
«Керуюча компанія»
за зверненнями
громадян встановила

27пандусів

11

насходових
клітинах

18

на ґанках
житлових
будинків

9

відділень поштового
зв’язку облаштовано
пандусами

2

надано
дозволи особам з
інвалідністю та вадами опорнорухового апарату на встановлення
тимчасового збірно-розбірного гаража
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Розвиток транспортної інфраструктурирайону

Встановлено 9
пристроїв примусового
зниження швидкості
руху транспортних
засобів
✓
✓
✓
✓

вулиця Академіка Корольова, 3, 7, 9-В;
провулок Приладний, 6;
вулиця Академіка Сєркова, 1-Б, 14-Є;
вулиця Бучанська, 33, 34-А, 35-А.

Продовжуються роботи з
капітального ремонту проспекту
Академіка Палладіна,
вулиці Чорнобильської та
вулиці Академіка Туполєва
замовником яких виступає комунальна
корпорація «Київавтодор»
Виконано роботи з поточного (дрібного)
ремонту покриття балансових вулиць,
ліквідація аварійно-небезпечної ямковості
загальною площею

11837 м²

Завершено капітальний
ремонтстанції метро
«СВЯТОШИН»
20

Благоустрій
З метою відновлення благоустрою
та озеленення території району
проведено 5толок та День довкілля,
під час яких було
задіяно понад

3,2 тис. осіб
ВИЯВЛЕНО ТА УСУНУТО ПОРУШЕНЬ
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ:

198 рейдів
581 протокол

ДЕМОНТОВАНО

• Проведено
• Складено

про

адміністративне правопорушення
• та виписано

1397

приписів

27
тимчасових споруд
21

Діяльність Комунальногопідприємства
по утриманню зеленихнасаджень
➢

6 парків площею 62,92 га

➢

7бульварівта проспектів площею 50,46 га

➢

62 сквери площею 57,63 га

➢

16 транспортних розв’язок площею 25,85 га

➢

83,08 га інших благоустроєних зелених
насаджень загального користування

Загальна площа
➢ 131,63 га вуличних насаджень
об’єктів зеленого
господарства району ➢ 332,55 га захисних смуг

745,32га
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Діяльність Комунальногопідприємства по
утриманню зелених насаджень (продовження)
Відремонтовано
40 спортивних майданчиків
63 дитячих майданчики
265 паркових лав для відпочинку
Загальний обсяг робіт з
озеленення, поточного
зз
благоустрою та утримання
зелених насаджень на
закріплених за підприємством
територіях в 2019 році склав

створено 76 квіткових композицій

висаджено 532,8 тис. шт. квітів
Вивезено на звалище 4500 м³ залишків листя,
рослинних решток та сміття

46248,5 тис. грн
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Промисловість, торгівля та споживчий ринок
Промисловий потенціал району -

111 підприємств

Хімічна та
фармацевтична
промисловість
Харчова
промисловість

0,7%

17,9%
7,2%
20%

Будівельна
промисловість

3,9%

33,7%
16,6%

Галузева структура
промислового виробництва
за 2019 рік

Целюлознопаперова
промисловість
Машинобудування

Легка
промисловість

За 2019 рік обсяг реалізованої
промислової продукції склав

7654,5
млн грн,

що складає 104,4 % до
відповідного періоду 2018 року

За звітний період інноваційноактивними підприємствами району
залишилися:
✓
✓
✓
✓
✓

ДП «Антонов»,
ТОВ «Агромат-Декор»,
ТОВ «Фірма «Фавор»,
ТОВ «Фомальгаут-Полімін»,
ПрАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

Інші
24

Промисловість, торгівля та споживчий ринок
(продовження)
За 2019 рік о рганізовано
та проведено

168 ярмаркових заходів,
на яких реалізовано

5493,75 тонн
сільськогосподарської продукції

7139

та взяли участь
суб’єктів господарювання

25

Управління комунальним майном
Нарахування та надходження коштів від оренди
комунального майна (тис. грн)
2018
2019
Отримано
орендної плати

Нараховано
орендної плати

13263.51

14541.12

13071.32
14619.32

Станом на 31.12.2019
надавалося в оренду

72,5 тис. м²,
а саме:

Освіта – 35,9 тис. м²
Охорона здоров'я –
15,7 тис. м²
Інші – 20,8 тис. м²
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Квартирний облік
ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ ГРОМАДЯН (родини)
Включено в списки позачергового
забезпечення житлом

6
15

65
69

Включено в списки першочергового
забезпечення жилою площею

2018
2019

45

Взято на квартирний облік на загальних
підставах

Взято на облік внутрішньо переміщених осіб

38

4
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Квартирний облік
ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ ГРОМАДЯН (осіб)

45

40

36 34

28
13

Видано ордерів на
зайняття жилої
площі

25

18

19

11

Видано ордерів на
зайняття
службової жилої
площі

Видано ордерів на
зайняття жилої
площі в
гуртожитках

2019

Виключено із
числа службових
жилих приміщень
організацій,
підприємств та
установ

Включено до
числа службових
жилих приміщень

2018
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Зверненнягромадян
За 2019 рік зареєстровано

4535 звернень

Структура питань, які найчастіше
порушувались у зверненнях

громадян, з них:

3323
усних — 1212

5.70%

2.90%

письмових —

У порівнянні з аналогічним періодом минулого
року кількість звернень від громадян до
Святошинської РДА зменшилась на

717 або на 13,7%
Громадяни у своїх зверненнях порушили

6712 питань

9.60%

57.10%
Комунальне господарство
Соціальний захист

Житлові
Охорона здоров'я
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Охорона здоров’я
До сфери управління Святошинської РДА належать
4 комунальних некомерційних підприємства, а саме:
• 3 центри первинної медико-санітарної допомоги
до структури яких входять 25 амбулаторій, з яких 9 відокремлені
• 1 «Консультативно-діагностичний центр», до структури якого входять 7 філій
Комунальними некомерційними підприємствами району

328714 осіб:
257060 дорослих 78,2%
обслуговується

71654

дітей

21,8%

Здійснюють прийом
557лікарів (укомплектованість 88,66%)
та 603 молодших спеціаліста
з медичною освітою
(укомплектованість

79,12%)

30

Охорона здоров’я (продовження)
У 2019 році кількість відвідувань лікарів усіх
спеціальностей склала 2103607 осіб

Продовжується реконструкція
басейну Комунального
некомерційного підприємства
«Центр первинної медикосанітарної допомоги №2» за
адресою вул. Василя Кучера, 5
Виконано роботи по облаштуванню
вентиляційних систем, системи
опалення, електромонтажні роботи та
монтаж обладнання басейну на

2,4

млн грн

Продовжується робота з реалізації
проєкту «ЛІКАР У ВАШОМУ ДОМІ»:
• працюють два стаціонарні пункти;
• мультидисциплінарними бригадами
здійснено 592 виїзди до пацієнтів нездатних
пересуватись самостійно

Станом на 31.12.2019 з
лікарями первинної медикосанітарної допомоги
укладено 224305
декларацій на медичне
обслуговування (68,23%)
від загальної кількості
прикріпленого населення

Працює система
«До лікарябез черг»—
онлайн запису до
лікарів HELSI.me.
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Культура і мистецтво
Протягом 2019 року т р и в а л а
друга черга капітальних робіт
Центру культури«СВЯТОШИН»,
просп. Перемоги, 112

Концертна зала
Центру
розрахована на

488 місць

На базі центральної районної бібліотеки за
адресою: бульвар Ромена Роллана, 13-в
триває масштабний проект зі створення
нового простору з переосмисленням функції
закладу — «BibliotekaHUB».
Заклад набуде нового змісту — стане центром
комунікації та нових знань
Завершено капітальний ремонт покрівлі бібліотеки
«Книжкова світлиця», вулиця Зодчих, 30/6

Обсяг виконаних робіт сягає

5619,6 тис. грн

Проведено понад 646
культурно-мистецьких та
просвітницьких заходів,
які відвідали

198 тис. осіб
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Культура і мистецтво (продовження)

У рамках реалізації проєктів Громадського бюджету
міста Києва яскравими подіями року стали:
відкриття ІХ Міжнародного благодійного фестивалю
дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик»;

проведення фестивалю «Святошино Family Fest»;
проведення Новорічно-різдвяних казок мюзиклів «У
кожного своя місія» загалом 60 вистав для
35 тисяч дітей

4
1
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Соціальний захистнаселення
Центр соціальних служб

Управління праці та
соціального захисту
населення

147.4
54%

95.8
35%
28.1
11%

Пенсійний фонд

Центр зайнятості

271,3

тисяч
мешканців

звернулось до Центру
за звітній період
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Соціальний захист населення(продовження)
Управління праці та соціального захисту населення обслуговує

135805

мешканців району,

що складає третю частину населення району
та забезпечує надання їм спектру послуг
соціального характеру, а саме:
› отримувачі соціальних виплат – 22 941
› пенсіонери – 87 756
› особи з інвалідністю – 17 728
› ветерани ВВВ – 3 4 3 5
› учасники АТО(ООС) – 2 2 62
› недієздатні та обмежено дієздатні – 1 673
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Соціальний захист населення(продовження)
За 2019 рік забезпечено осіб з інвалідністю та людей похилого віку технічними
засобами реабілітації, протезними виробами – 7,5 тис. шт. та засобами гігієни –
724,9 тис. шт., що становить відповідно 102,4% та 100,3% до запланованого
показника
Забезпечення технічними засобами
реабілітації, протезними виробами та
засобами гігієни (штук)

Засоби особистої
гігієни

723000 724860
ФАКТ 2019
ПЛАН 2019

Технічні засоби
реабілітації, протезні
вироби

7350

7529
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Соціальний захист населення(продовження)
За 2019 рік призначено 10,9 тис. державних соціальних допомог сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим родинам та особам з інвалідністю та 5,2 тис. компенсаційних
виплат особам, які надають соціальні послуги та громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи на продукти харчування, за проїзд,
оздоровлення, що у співвідношенні до запланованого показника становить
101,5% та 100,6% відповідно

Призначено державних соціальних
допомог та компенсаційних виплат
(16 065 особам)
5201

5166

Компенсаційні виплати
10864

10770

Державні соціальні
допомоги
0

5000

10000

15000

20000

25000
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Соціальний захист населення(продовження)
За 2019 рік до управління звернулось за отриманням:
➢ одноразової матеріальної допомоги 1906 осіб на суму 6 694,8 тис. грн, що становить
106% до запланованого показника
➢ грошової допомоги на поховання 234 безробітним громадянам працездатного віку на
суму 809,5 тис. грн, що у співвідношенні до запланованого показника становить
виконання 115%
Виплата одноразової матеріальної допомоги та допомоги на поховання
за рахунок коштів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам»
234 особи

200 осіб

809.5 тис. грн

Допомога на
поховання

700 тис. грн

1906 осіб

Одноразова
матеріальна
допомога
ФАКТ 2019

ПЛАН 2019

1800 осіб

6694.8 тис.

6300 тис.

грн

0%

20%

40%

грн

60%

80%

100%
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Соціальний захист населення(продовження)
Системою житлових субсидій за 2019 рік охоплено 17,3 тис.
сімей, що становить 103% від запланованого показника

Отримувачі житлових субсидій (сімей)

16850

ФАКТ 2019

17285

ПЛАН 2019
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Соціальний захист населення(продовження)
За 2019 рік на оплату житлово-комунальних послуг та послуг
зв’язку було заплановано 84,0 млн грн, фактично відшкодовано –
86,5 млн грн, що у співвідношенні до запланованого показника
становить 103%
Перебувають на обліку в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі станом на 01.01.2020
37,5 тисяч пільговиків
2503

2029

Ветерани ВВВ, військової
служби та органів
внутрішніх справ
ЧАЕС

4588

Багатодітні сім'ї

28364
Учасники АТО(ООС) та їх
сім'ї
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Освіта

На освітню галузь у програмі
економічного і соціального
розвитку в 2019 році було
передбачено кошти в розмірі

78,1 млн грн

28,4

млн дошкільна освіта
грн

41,7

млн загальноосвітні
грн навчальні заклади

0,8

млн
позашкільна освіта
грн
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Виконання Програмиекономічного і соціального
розвитку на 2019рік в галузіосвіта
Виконання робіт із капітального ремонту та
капітального будівництва в галузі освіта
(тис. грн)
76664.3

Освіта, а саме:
27811.9

Дошкільна освіта

41528.6

Загальна середня освіта

Виконано робіт станом на
31.12.2019

772.6

Позашкільна освіта

6551.2

Субвенція з держбюджету

0

20000

40000

60000

80000
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Виконання програмиекономічного і соціального
розвитку на 2019рік в галузіосвіта
Капітальний ремонт фасаду
із заміною вікон у загальноосвітніх
навчальних закладах
Заклад загальної середньої освіти № 13
(вул. Потапова, 3)
Загальна вартість робіт –938,29 тис. грн

Заклад загальної середньої освіти № 72
(вул. Генерала Наумова, 35-А)
Загальна вартість робіт – 827,25 тис. грн
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Виконання програмиекономічного і соціального
розвитку на 2019рік в галузіосвіта
Капітальний ремонт фасаду із
заміною вікон у загальноосвітніх
навчальних закладах
Заклад загальної середньої освіти № 230
(вул. Наумова, 35-Б)
Загальна вартість робіт –381,29 тис. грн

Капітальний ремонт бігової
доріжки
Заклад загальної середньої освіти № 72
(вул. Генерала Наумова, 35-А)
Загальна вартість робіт –705,84 тис. грн
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Виконання програмиекономічного і соціального
розвитку на 2019 рік в галузіосвіта
Облаштування ігрового
майданчика
Спеціальна школа - інтернат № 16
(вул. Депутатська, 1)
Загальна вартість робіт – 98,11 тис. грн

Капітальний ремонт фасаду
із заміною вікон
Заклад дошкільної освіти № 819
(вул. Симиренка, 29-А)
Загальна вартість робіт – 341,99 тис. грн
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Виконання програмиекономічного і соціального
розвитку на 2019 рік в галузіосвіта
Заміна вікон
Заклад дошкільної освіти № 200
(вул. Академіка Єфремова, 9-А)
Загальна вартість робіт – 470,73 тис. грн.
Заклад дошкільної освіти № 390
(вул. Корольова, 9-А)
Загальна вартість робіт – 959,64 тис. грн

Заклад дошкільної освіти № 694
(просп. Корольова, 12-Д)
Загальна вартість робіт – 391,66 тис. грн
Заклад дошкільної освіти № 786
(вул. Спартаківська, 1-А)
Загальна вартість робіт – 96,07 тис. грн
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Виконання програмиекономічного і соціального
розвитку на 2019 рік в галузіосвіта
Капітальний ремонт місць
загального користування
Заклад дошкільної освіти № 587
(вул. Булаховського, 32-А)
Загальна вартість робіт – 687,24 тис. грн
Заклад дошкільної освіти № 669
(вул. Жмеринська, 26-А)
Загальна вартість робіт – 126,68 тис. грн

Капітальний ремонт пральні
Заклад дошкільної освіти № 469
(вул. Зодчих, 10-А)
Загальна вартість робіт – 181,07 тис. грн
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Нова українськашкола
Один з пріоритетних напрямків розвитку освіти у 2019 році - впровадження
Нової Української школи(НУШ)
Станом на 1вересня 2019 року

У

137першихкласах

навчальних закладів району утворено

3981 місце
де проходитиме навчання за стандартами
Нової Української школи

До забезпечення освітнього процесу
готові

168

сертифікованих педагогічних
працівників, які пройшли курсову
перепідготовку

25

сертифікованих заступників
керівників закладів загальної середньої
освіти з початкової освіти

Кожен клас Нової Української школи отримує:
➢ Автоматизовані робочі місця
➢ Дидактичні матеріали

➢ Сучасні меблі для створення нового освітнього простору
48

Спортивна та молодіжна політика
Здійснено капітальний ремонт двох
об'єктів з фізичної культури та спорту
за рахунок бюджетних коштів по
Святошинській райдержадміністрації

16 432,5 тис. грн
Капітальний ремонт спортивної зали
дитячо-юнацької спортивної
школи № 17, вул. Симиренка, 5-Б

480,7 тис. грн

на суму
Відсоток виконаних робіт 96%

Капітальний ремонт стадіону «ТЕМП»,
вул. Генерала Вітрука, 10-А

15 951,8 тис. грн

на суму
Відсоток виконаних робіт 80%
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Спортивна та молодіжна політика

Капітальний ремонт спортивної зали
дитячо-юнацької спортивної школи № 17,
вул. Симиренка, 5-Б

Капітальний ремонт стадіону «ТЕМП»,
вул. Генерала Вітрука, 10-А
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Адміністративні послуги
За 2019 рік надано

116,3

Видано

тис.
адміністративних
послуг

НАЙБІЛЬШИМ ПОПИТОМ
КОРИСТУЮТЬСЯ
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ:

➢
➢
➢

з реєстрації/зняття місця проживання
особи — 67 678 (58%)
послуги Державної міграційної служби
України — 19317 (17%)

112 172

готових

результатів послуг (документів)
Працюють 4 робочістанції
для оформлення
паспорта громадянина
України у формі
ID-карти та паспорта
громадянина України для
виїзду за кордон

Прийом документів здійснюється
з 12 червня2017 року

у сфері реєстрації бізнесу — 14096 (12%)
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Адміністративніпослуги (продовження)
Видано 9519 паспортів громадянина України
для виїзду за кордон
Видано 6965 паспортів громадянина України
у формі ID-картки

Зареєстровано місце проживання 12578 осіб
у Святошинському районі

Проведено державну реєстрацію 14032
суб'єктів господарювання (юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців)
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Адміністративніпослуги (продовження)
Кількість прийнятих адміністративних справ
2018
2019
Грудень
Листопад
Жовтень

Вересень
Серпень
Липень
Червень
Травень
Квітень
Березень
Лютий
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0
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Адміністративніпослуги (продовження)
Запроваджено нові послуги:
Послуги Регіонального сервісного центру
МВС в м. Києві
• Реєстрація, перереєстрація транспортних
засобів;
• Обмін посвідчення водія на право
керування транспортними засобами
Послуги з реєстрації актів цивільного
стану
•

Державна реєстрація народження

Комплексні послуги за життєвими
обставинами
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Адміністративніпослуги (продовження)
Покращено умови перебування відвідувачів:

Внутрішня навігація

Зовнішня навігація

Нові меблі

Полиця книгообміну

Безкоштовні підгузки

Озеленення зони
прийому
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Дякую
за увагу!

