ГРОМАДСЬКИЙ ЗВІТ ПРО РОБОТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ

Шановна святошинська громадо!
Маю честь і велику відповідальність звітувати перед
вами про роботу не так давно очолюваної мною
Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації протягом І півріччя 2020 року.
Сьогодні, в умовах пандемії COVID-19, на жаль, це не
буде, як завжди, особистий звіт у присутності широкої
аудиторії. До вашої уваги будуть надані статистичні та
аналітичні дані щодо роботи райдержадміністрації за
різними напрямами:
- бюджетної політики (у тому числі щодо виконання
видаткової та доходної частин бюджету міста Києва,
участі у Громадському бюджеті тощо);
- економічного і соціального розвитку;
- діяльності комунальних підприємств;
- соціального захисту населення;
- розвитку транспортної інфраструктури, промисловості,
торгівлі, медицини, культури, освіти тощо.
Хочу сказати, що за сухими цифрами та видовищними
слайдами стоїть велика та сумлінна робота колективів
Святошинської РДА та підпорядкованих їй підрозділів. Як
кажуть, немає краю досконалості, так, і нашій роботі є
ще куди просуватися, розвиватися, покращуватися. Тож,
сподіваюся на подальшу, ще успішнішу діяльність у
майбутньому!
Голова Святошинської районної
в місті Києві державної
адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

СВЯТОШИНСЬКИЙ
РАЙОН

ТЕРИТОРІЯ

110км²

5-й

за площею
в місті Києві

НАСЕЛЕННЯ

342,6
* за

тис.
осіб

11,6% всього населення міста Києва

*

даними статистики на 1 травня 2020 року
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Хід виконання бюджету містаКиєва
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації у

2020 році

бюджетом міста Києва передбачено видатки в обсязі

загального
фонду

2709,8 млн грн

2222,4 млн грн

спеціального
фонду

487,4 млн грн
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Видатки загального фондуу І півріччі 2020 року,
напрями (млн грн):
857

І півріччя 2020 року

723,5

Загальна сума касових
видатків установ та
організацій —

І півріччя 2019 року

1023,9
млн грн

на 89,5 млн грн
більше, ніж у І півріччі
2019 року

21,8
Заробітна
плата

52,3

Медикаменти
та харчування

59,1

87,1

Комунальні
послуги та
енергоносії

24,1

20

Житловокомунальне
господарство

61,9 51,5
Інші
статті
видатків
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Видатки загального фондуу І півріччі 2020 року,
галузі (млн грн):
889,8

І півріччя 2020 року

818,5

І півріччя 2019 року

32,1
Освіта

25,8

Соціальний
захист

24,1

20

Житлово-комунальне
господарство

9,2

9,4

Культура і
мистецтво

12,5

10

Фізична культура
і спорт

56,2

50,7

Інші галузі
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Видатки спеціального фонду (млн грн):

Видатки бюджету розвитку

У 2020 році
затверджено в
обсязі

487,4
млн грн
За І півріччя
2020 року

Цільові фонди

Видатки за рахунок власних
надходжень бюджетних установ

378,5

10,4

98,5

Касових видатків по
спеціальному фонду
проведено на

Профінансовано видатки
бюджету розвитку і цільові
фонди на

млн грн

млн грн

112,7

93,6

Власні кошти бюджетні
установи району використали на загальну суму

19,1

млн грн
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Видатки спеціального фонду у І півріччі2020 року
загалузями(млн грн)
46,6

40,9
37,7

І півріччя 2020 року

38,9

І півріччя 2019 року
24,7

0,3
Освіта

0,8

Соціальний
захист

0,2

0,6

ЖитловоКультура
комунальне
господарство

3

4,9

Фізична
культура
і спорт

5,9

5,5

Цільові
фонди

Будівництво
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Податки тазбори
Інші податки та збори
Податок на прибуток
підприємств

77,1

102,4 млн грн

млн грн

202,1

1428,1

на 81,3 млн грн
(6,0%)
більше, ніж у
2019 році

56,8 млн грн

5,30% 4,00%
7,20%

До бюджету міста Києва
Плата за землю 14,20%
по Святошинському
району мобілізовано
податків і зборів в обсязі млн грн

млн грн

Акцизний податок з роздрібної
торгівлі підакцизних товарів

44,80%
24,50%

Єдиний податок

349,8

млн грн

Податок з доходів
фізичних осіб

639,9 млн грн
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Громадський бюджет (бюджет участі)
Святошинська РДА у 2020
році реалізує 23 проєкти–
переможці конкурсу
Громадський бюджет
(бюджет участі)на суму

0,8 млн грн

Галузевий поділ

2 проєкти

6,7 млн грн

9 проєктів

12 проєктів

За І півріччя 2020 року
виконано робіт і придбано
обладнання на суму

1,8 млн грн

4,1

млн грн

1,3млн грн
Освіта

Житлове господарство

Культура
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Програма економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2020 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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Виконання Програми економічного і соціального
розвитку у І півріччі2020 року із капітального
будівництва та капітального ремонту (млн грн)
І півріччя 2020 року
Всього виконано робіт, а саме:

110,9

45,3

Житлово-комунальне господарство

56,2

Освіта

2,9

Фізична культура і спорт
Охорона здоров'я

6

Соціальний захист та соціальне
забезпечення
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Програма економічного і соціального розвитку на
І півріччя 2020 року в галузі управління житловокомунальним господарством
Виконано робіт із капітального
ремонту в межах затверджених
бюджетних призначень на

98

Загальна вартість робіт

45 253,5 тис. грн

об’єктах
житлового фонду

Найменування

Кількість

Вартість

Благоустрій прибудинкової території

1 об'єкт

491,6 тис. грн

Вхідні групи

6 об'єктів

780,1 тис. грн

Заміна вікон

13 об'єктів

7 178,1 тис. грн

Покрівлі

11 об'єктів

3 556,3 тис. грн

Сходові клітини
Інженерні мережі
Ремонт фасаду
Відновлення асфальтового покриття

3 об'єкти
33 об'єкти
1 об'єкт
30 об'єктів

621,7 тис. грн
12 809,2 тис. грн
1 112,5 тис. грн
18 704,0 тис. грн
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Діяльність КП «Керуючакомпаніяз обслуговування
житловогофонду Святошинськогорайону містаКиєва»
Надійшло коштів—

Виконано робіт на суму

25595,6 тис. грн
Найменування

17069,7тис. грн
Кількість

Вартість

Ремонт покрівель

77 об'єктів

1 092,8 тис. грн

Ремонт фасадів

11 об'єктів

279,8 тис. грн

Ремонт вхідних груп

75 об'єктів

3 328,2 тис. грн

Ремонт внутрішньобудинкового обладнання
та інженерних мереж

564 об'єкти

4 561,2 тис. грн

Ремонт електричних мереж та електрощитових,
встановлення енергозберігаючих освітлювальних
приладів

420 об'єктів

1 036,7 тис. грн

Герметизація стиків

18 об'єктів

936,0 тис. грн

Ремонт сходових клітин

12 об'єктів

74,3 тис. грн

Герметизація інженерних вводів
Ремонт об'єктів благоустрою

1 об'єкт

0,7 тис. грн

86 об'єктів

160,2 тис. грн

Поточний ремонт ліфтів

279 об'єктів

5 181,5 тис. грн

Інші роботи

233 об'єкти

418,3 тис. грн
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Контроль за якістю надання послугз утримання
будинків і споруд та прибудинковихтериторій
На території Святошинського
району розміщено

3565

житлових будинків

Будинки комунальної власності - 724
Будинки ЖБК - 111
Будинки ОСББ - 122
Відомчі будинки - 33
Інвестиційні будинки - 63

Протягом І півріччя 2020 року було
перевірено

261

Гуртожитки - 33
Приватні будинки - 2479

житловий
будинок

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

5,7 млн грн
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Контроль за станомфункціонування
ліфтового господарства
У Святошинському районі

462

житлових будинків
комунальної
власності

та один інвестиційний
будинок обладнані

1634 ліфтами
з яких
1009 одиниць, або

61,8%

У межах бюджетних
призначень на 2020 рік до
переліку робіт із реконструкції
(модернізацїї) ліфтів увійшли

житлових
17 будинків
22 ліфти

потребують заміни та
модернізації
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Стан робіт зреконструкції ліфтів

!
Роботи з реконструкції ліфтів
виконано в повному обсязі на

Тривають роботи з
реконструкції ліфтів на

за адресами:

за адресами:

7 об’єктах








3 об’єктах

 вулиця Якуба Коласа, 11 (2, 4 під’їзди),
вулиця Академіка Доброхотова, 5 (1 під’їзд),
 вулиця Гната Юри, 6 (1 під’їзд),
вулиця Верховинна, 87 (3 під’їзд),
 вулиця Михайла Котельникова, 3
вулиця Миколи Ушакова, 12 (4 під’їзд),
(1, 2 під’їзди).
вулиця Якуба Коласа, 1-В (2 під’їзд),
вулиця Підлісна, 5/21 (2,3 під’їзди),
вулиця Якуба Коласа, 6 (6 під’їзд),
вулиця Академіка Доброхотова, 11 (3, 4 під’їзди).
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Доступність об’єктів інфраструктури та
створення сприятливого середовища для
осіб з інвалідністю
У І півріччі 2020 року КП «Керуюча
компанія з обслуговування
житлового фонду Святошинського
району міста Києва»
за зверненнями громадян
встановило

6пандусів

насходових
клітинах
наґанках
житлових будинків

4
2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Розвиток транспортної інфраструктурирайону
Станом на 01.07.2020

17 зупинок громадського

транспорту облаштовано сучасними
скляними павільйонами очікування
Завершуються роботи з
капітального ремонту на
об’єкті
«Реконструкція
вулиці Академіка
Туполєва»,
замовником яких виступає
комунальна корпорація
«Київавтодор»

За І півріччя 2020 року на
території району встановлено

12

пристроїв примусового
зниження швидкості руху
транспортних засобів

125 камер відеоспостережень
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Діяльність КП «Шляхово-експлуатаційне управління
по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них Святошинського району»
Виконано робіт з І півріччя 2020 року на суму 14704,5 тис. грн


Поточний (дрібний) ремонт покриття
балансових вулиць району 10 170 м² на суму:

3 935,2 тис. грн


Поточний (середній) ремонт покриття
балансових вулиць району 14 961,10 м²
на суму: 7 903,8 тис. грн



Заливка тріщин

731,7

тис. грн

14 518 п. м. на суму:



Встановлення обмежувальних
(антипаркувальних) стовпчиків
на суму: 324,7 тис. грн



Облаштування наземних пішохідних
переходів 26 од. на суму: 565,1 тис. грн



Влаштування острівців безпеки 1 од.
на суму: 119,7 тис. грн



Ремонт оглядових колодязів 74 од.
на суму: 220,1 тис. грн



Ремонт зливоприймачів
на суму 893,6 тис. грн



246 од.

397 од.

Поточний (середній) ремонт за рахунок коштів
Державного бюджету на суму 10,60 тис. грн.
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Благоустрій
ВИЯВЛЕНО ТА УСУНУТО ПОРУШЕНЬ
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ:

115 рейдів
176 протоколів

• Проведено
• Складено

про

адміністративне правопорушення
• та виписано

343

приписи

ЗАБЕЗПЕЧЕНО ПРИБИРАННЯ

11

локацій, які визначені першочерговими
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Діяльність Комунальногопідприємства по
утриманню зелених насаджень
 6 парків, площею 62,92 га
 7бульварів та проспектів, площею 50,46 га
 62 сквери, площею 57,63 га
 16 транспортних розв’язок, площею 25,85 га

Загальна площа
об’єктів зеленого
господарства району

744,12 га

 131,63 га вуличних насаджень
 332,55 га захисних смуг
 83,08 га інших благоустроєних зелених
насаджень загального користування

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Діяльність Комунальногопідприємства по
утриманню зелених насаджень
Відремонтовано:
На поточний благоустрій та
утримання зелених насаджень
у 2020 році передбачено

51654,1 тис. грн
За І півріччя 2020 року виконано робіт
на суму

23074,6 тис. грн



15 спортивних майданчиків;
 24 дитячі майданчики;
 102 паркові лави для відпочинку;

Висаджено:
 331,9 тис. штук квітів висаджено з

елементами художнього оформлення;
 249 штук дерев;
 2038 штук кущів;
 429 дерев очищено від омели;
 здійснена формовочна та санітарна
обрізка 3183 дерев.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Діяльність Комунальногопідприємства по
утриманню зелених насаджень

25.06.2020

завершено
першу чергу робіт з реконструкції
парку «Совки», яку проінспектував
мер Києва

Віталій КЛИЧКО

Парк «Совки» був заснований у 1976
році на території урочища Скарбовий
ліс. Територія парку «Совки» становить
понад

35 гектарів
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Промисловість
Промисловий потенціал району -

111 підприємств

 Харчова
промисловість

3,9%

0,7%

 Будівельна
промисловість

17,9%
33,7%

7,2%

20%

 Хімічна та
фармацевтична
промисловість

16,6%

 Целюлознопаперова
промисловість
 Машинобудування

Галузева структура
промислового виробництва

 Легка
промисловість
 Інші

За І півріччя 2020 року обсяг
реалізованої промислової продукції
склав

4008,3 млн грн,
що складає 104,9 % до відповідного
періоду 2019 року

За звітний період інноваційноактивними підприємствами
району залишилися:
 Філія «Серійний завод
«Антонов»,
 ТОВ «Агромат-Декор»,
 ТОВ «Фірма «Фавор»,
 ТОВ «Фомальгаут-Полімін»,
 ПАТ НВЦ «Борщагівський
ХФЗ»
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Промисловість
Найбільші експортери
Святошинського району:
 ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»
 ТОВ «Агромат-Декор»
 АТЗТ НВО «Практика»
 Філія «Серійний завод «Антонов»
 ІП «Ретал Україна»
 ТОВ «Семпал Ко ЛТД»
 ТОВ «Зенкіс»
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Торгівля та споживчий ринок
ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА РАЙОНУ
ПІДПРИЄМСТВА
РИНКОВОЇ
МЕРЕЖІ - 13

ТОРГОВЕЛЬНІ ТА
ТОРГОВЕЛЬНОРОЗВАЖАЛЬНІ
ЦЕНТРИ - 4

ПРОДОВОЛЬЧІ ТА
НЕПРОДОВОЛЬЧІ
МАГАЗИНИ - 480

РОБОЧОЮ ГРУПОЮ ВИЯВЛЕНО ТА
УСУНУТО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
ТОРГІВЛІ:
• Вилучено

250літрів

фальсифікату
• Складено

4

протоколи

про

адміністративне правопорушення статті
164 КУпАП «Порушення порядку
проведення господарської діяльності»
ОБ'ЄКТИ
ПОБУТОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
- 912

ЗАКЛАДИ
РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА - 243

• Складено

8

протоколів

про

адміністративне правопорушення статті
44³ КУпАП «Порушення правил щодо
карантину людей»
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Торгівля та споживчий ринок
За І півріччя 2020 року
організовано та проведено

24 ярмаркових заходів
на яких реалізовано

368 тонн
сільськогосподарської продукції

356

участь взяли
господарювання

суб’єктів
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Квартирний облік
ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ ГРОМАДЯН (родини)
І півріччя 2020 року
Взято на облік внутрішньо
переміщених осіб

8
5

21

22
ВИДАНО:
 17 ОРДЕРІВ НА ЗАЙНЯТТЯ ЖИЛОЇ ПЛОЩІ
 7 ОРДЕРІВ НА ЗАЙНЯТТЯ СЛУЖБОВОЇ ПЛОЩІ

Взято на квартирний облік за
списками позачергового
забезпечення

Взято на квартирний облік за
списками першочергового
забезпечення житловою площею

Взято на квартирний облік на
загальних підставах
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Управління комунальним майном
Нарахування та надходження коштів
від оренди комунального майна (тис. грн)

Отримано
орендної плати

7302,947

Станом на 01.07.2020
надається в оренду

72,9 тис. м²,

4598,602

а саме:

Заклади освіти – 36,5 тис. м²
7321,573

Нараховано
орендної плати
4672,952
І півріччя 2019 року

Заклади охорони здоров'я –
15,6 тис. м²
Інші – 20,8 тис. м²

І півріччя 2020 року
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Зверненнягромадян
За І півріччя 2020 року
зареєстровано

1311 звернень

громадян, з них:

996
усних — 315
письмових —

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

1058 або на 44,7%
Громадяни у своїх зверненнях порушили

1889 питань

Структура питань, які найчастіше
порушувались у зверненнях
8,30%

1,20%

6,70%

54,80%
Комунальне господарство
Соціальний захист
Житлові
Охорона здоров'я
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Охорона здоров’я
До сфери управління Святошинської РДА належать
некомерційних підприємства, а саме:

4 комунальних

 3 центри первинної медико-санітарної допомоги
до структури яких входять 25 амбулаторій, з яких 9 відокремлені

 «Консультативно-діагностичний центр», до структури якого входять

7
філій
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Комунальними
некомерційними
підприємствами
Святошинського
району міста Києва обслуговується

21,4%
78,7%

Дорослі
Діти

341963 особи, із них
269222 дорослих (78,7%)
та 73241 дитина (21,4%)
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Охорона здоров’я
Станом на 01.07.2020 з лікарями центрів первинної
медико-санітарної допомоги Святошинського району

237082

підписано
декларації, що складає 69,3%
наявної кількості прикріпленого населення

……………………………………………………………………………………….…
У

2020

році

продовжується

реалізація

урядової програми «Доступні ліки».
У першому півріччі 2020 року виписано

Працює система
on-line запису
до лікарів HELSI.me

58660

електронних рецептів. Пацієнти
отримали лікарські засоби з 45159 рецептами
(77%).

……………………………………………………………………………………….…
Здійснюють прийом
Продовжується робота з реалізації
проєкту «ЛІКАР У ВАШОМУ ДОМІ»:
• 5 мультидисциплінарними бригадами

236




525
539

лікарів (укомплектованість 87,5%)

молодших спеціаліста
освітою (укомплектованість 87%)

з

медичною

здійснено
виїздів до пацієнтів нездатних
пересуватись самостійно
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Охорона здоров’я
Витрати Центрів первинної медико-санітарної допомоги, пов’язані з
гострою респіраторною хворобою СOVID-19 за 1 півріччя 2020 року
Найменування

ЦПМСД № 1
сума, грн

ЦПМСД № 2
сума, грн

ЦПМСД № 3
сума, грн

Всього, грн

65640
3300
50000
26520

3000
102400
-

600
900
7500

68640
3900
153300
34020

2200
20000
165040
24802

840
10250
184680
-

2800
9300
3400

5840
30250
359020
28202

4000

1900

100

6000

1
2
3
4

Маски захисні
Бахіли одноразові
Костюми захисні
Набір для відбору матеріалу: тампон
дакроновий, пробірка з транспортним
середовищем (2 набори на 1 аналіз)

5
6
7
8
9

Пробірки типу "еппендорф"
Респіратор FFP2
Рукавички
Халат ізоляційний медичний
одноразовий
Шапочка медична одноразова

10

Щиток

17000

8250

3900

29150

11

Тест-експрес Bioeasy на новий
коронавірус 2019 (2019-nCoV)
GICAlgG/lgM №25 YRLG22301025
Бактерицидний опромінювач

35496

35496

16600

87592

108000

-

-

108000

Всього:

521998

346816

45100

913914

12
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Культура і мистецтво
До сфери управління Святошинської РДА
належить:
 Культурно-просвітницький заклад

«Центр культури «СВЯТОШИН»

 Централізована бібліотечна система
«Свічадо», до складу якої входить

10 бібліотек

 5 дитячих мистецьких шкіл
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Культура і мистецтво
Після капітального ремонту відкрито
Центральну районну бібліотеку
Централізованої бібліотечної системи
"Свічадо",

бульвар Ромена Роллана, 13-в,

на базі якої успішно впроваджено в життя
міський пілотний проект «Бібліотека HUB»
Всього у І півріччі 2020 року в
бібліотеках району проведено понад
600 масових заходів,
з них в онлайн площині - 334
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Культура і мистецтво
У Святошинському районі діє понад

100 аматорських колективів

У І півріччі 2020 році до введення
обмежувальних карантинних заходів,
самодіяльними колективами району проведено
понад 50 різноманітних культурно-масових заходів
та свят, які відвідало понад

40 тис. осіб

Колективи району взяли участь у

17 міських

заходах та у 10 міжнародних і всеукраїнських
конкурсах-фестивалях, зокрема у

3 онлайн-фестивалях

Понад 420 учнів мистецьких шкіл взяли участь
у міжнародних та всеукраїнських конкурсах та фестивалях.
У різних номінаціях учні вибороли численні перемоги:
Гран-Прі – 7 ; І премія – 25 ; ІІ премія – 30 ; ІІІ премія – 50.
Стипендію голови Київської міської державної адміністрації отримали
мистецьких шкіл району

5

учнів
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Соціальний захистнаселення
З метою отримання соціальних послуг у Святошинському
районі створено Центр соціальних служб

Управління праці та
соціального захисту
населення

44,1
54%

28,3
35%
8,9
11%

Пенсійний фонд

Центр зайнятості

81,3

тисяч
мешканців

звернулось до Центру
за звітний період
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Соціальний захистнаселення
Управління праці та соціального захисту населення обслуговує

132,5 тис. мешканців району,
що складає третю частину населення району та
забезпечує надання їм спектру послуг соціального
характеру, а саме:
 отримувачі соціальних виплат –
 пенсіонери – 87

24 152

198

 особи з інвалідністю –

17 728

 ветерани В В В т а « Д і т и в і й н и » –
 учасники АТО(ООС) – 2

9 435

293

 недієздатні та обмежено дієздатні – 1 673

За І півріччя 2020 року до Управління праці та соціального
захисту населення звернулося 44

100

мешканців району
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Соціальний захистнаселення
4,6

За І півріччя 2020 року призначено
тис. державних соціальних допомог
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим родинам та особам з інвалідністю з дитинства

5,2

та
тис. компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи на продукти харчування, за проїзд, оздоровлення,
що у співвідношенні до запланованого показника становить 103% та 102%
відповідно

Призначено державних соціальних допомог
та компенсаційних виплат (особам)

Компенсаційні
виплати

Державні соціальні
допомоги

5201

5100

4638 4500
ФАКТ за І півріччя 2020 року

ПЛАН за І півріччя 2020 року
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Соціальний захистнаселення
За І півріччя 2020 року забезпечено осіб з інвалідністю та людей похилого

1,2

віку
тис. штук технічними засобами реабілітації та
засобами гігієни, що становить відповідно 102,4%
запланованого показника

68,2
та

тис. штук
100,2% до

Забезпечення технічними засобами реабілітації та
засобами гігієни (штук)

Засоби особистої
гігієни

Технічні засоби
реабілітації

68186

68050

2207

2156
ФАКТ за І півріччя 2020 року
ПЛАН за І півріччя 2020 року
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Соціальний захистнаселення
За І півріччя 2020 року до управління звернулось за отриманням:

808

 одноразової матеріальної допомоги
осіб на суму
що становить 101 % до запланованого показника
 грошової допомоги на поховання

353,0

92 безробітним

3273,2

тис. грн,

громадянам працездатного

віку на суму
тис. грн, що у співвідношенні до запланованого
показника становить виконання 102 %
Виплата одноразової матеріальної допомоги та допомоги на поховання
за рахунок коштів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам»
92 особи

Допомога на
поховання

Одноразова
матеріальна
допомога

90 осіб

353,0

337,2

808 осіб

800 осіб

3273,2

3200,0
ФАКТ за І півріччя 2020 року
ПЛАН за І півріччя 2020 року
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Соціальний захистнаселення
Системою житлових субсидій за І півріччя 2020 року охоплено 18,5 тис. сімей на
8,1 млн грн, що становить 110 % від запланованого показника

Отримувачі житлових субсидій, як
виняток (сімей)

600

663

ФАКТ за І півріччя 2020 року
ПЛАН за І півріччя 2020 року
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Соціальний захистнаселення
За І півріччя 2020 року нарахування пільг на оплату житлово-комунальних
послуг було заплановано в розмірі

57,5

млн грн, фактично відшкодовано –

58,8 млн грн, що у співвідношенні до запланованого показника становить 102 %
Перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі станом
на 01.07.2020 року – 37,5 тис. пільговиків
2029
2503

Ветерани ВВВ, військової
служби та органів внутрішніх
справ

4588

ЧАЕС

28364

Багатодітні сім'ї

Учасники АТО(ООС) та їх сім'ї
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Освіта
Мережа закладів освіти
 58 закладів загальної середньої освіти:
 45 комунальної власності;
 13 іншої форми власності.
 62 заклади дошкільної освіти:
 54 комунальної власності;
 8 іншої форми власності.


6 закладів позашкільної освіти

 Централізована система підліткових
клубів «Спорт для всіх»
 Централізована система підліткових
клубів «Щасливе дитинство»


4 дитячо-юнацькі спортивні школи
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Виконання Програмиекономічного і соціального
розвитку на І півріччя 2020 року в галузі освіта
(заклади дошкільної освіти)
ВИКОНАНО РОБІТ на суму

32 407,2 тис. грн:

 Благоустрій території – 731,0 тис. грн,
 Заміна вікон – 1742,9 тис. грн,
 Капітальний ремонт будівель
та прибудинкової території – 2060,3 тис. грн,
 Капітальний ремонт місць загального
користування – 202,1 тис. грн,
 Капітальний ремонт огорожі – 433,6 тис. грн,
 Капітальний ремонт покрівель – 494,9 тис. грн,
 Капітальний ремонт стадіонів та
спортивних майданчиків – 64,5 тис. грн,
 Капітальний ремонт тіньових навісів
та ігрових майданчиків – 1480,5 тис. грн,
 Капітальний ремонт фасадів – 5885,2 тис. грн,
 Утеплення фасадів – 583,6 тис. грн,
 Реконструкція приміщень – 18728,6 тис. грн.
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Виконання Програмиекономічного і соціального
розвитку на І півріччя 2020 року в галузі освіта
(заклади загальної середьої освіти)
ВИКОНАНО РОБІТ на суму

23 779,3












тис. грн:
Громадські проєкти-переможці – 790,1 тис. грн,
Заміна вікон – 4133,2 тис. грн,
Капітальний ремонт асфальтового
покриття – 1017,7 тис. грн,
Капітальний ремонт місць загального
користування – 464,8 тис. грн,
Капітальний ремонт покрівель – 2200,9 тис. грн,
Капітальний ремонт приміщень – 830,6 тис. грн,
Капітальний ремонт фасадів – 12002,2 тис. грн,
Капітальний ремонт харчоблоків – 486,2 тис. грн,
Облаштування спортивних майданчиків –
597,8 тис. грн,
Підсилення фундаменту – 1255,8 тис. грн.
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Спортивна та молодіжна політика
За І півріччя 2020 року здійснено капітальний
ремонт об'єкту фізичної культури та спорту
за рахунок бюджетних коштів по
Святошинській РДА:

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

2 948,3

на суму
тис. грн
Роботи виконані на 85%
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Адміністративні послуги
За І півріччя 2020 року
Надано

Видано

32 828

31617

адміністративних
послуг

готових результатів послуг
(документів)

НАЙБІЛЬШИМ ПОПИТОМ КОРИСТУЮТЬСЯ
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ:

 з реєстрації/зняття місця проживання
особи — 19 062 (59 %)
 послуги Державної міграційної
служби України — 15 800 (18 %)
 у сфері реєстрації бізнесу — 3 588 (11 %)

ВПРОВАДЖЕНО НОВІ ПОСЛУГИ:

 оформлення ID картки вперше
та номер платника податків
за однією заявою
 розширено перелік суб'єктів звернень
при оформленні Державної реєстрації
народження
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Адміністративніпослуги
Видано 2755 паспортів громадянина України
для виїзду за кордон

Видано 2164 паспортів громадянина України
у формі ID-картки

Зареєстровано місце проживання 3324 осіб
у Святошинському районі

Проведено державну реєстрацію 1121
суб'єкта господарювання (юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців)
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Адміністративніпослуги
Безпечний ЦНАП в умовах карантину:
Відстань
у 1,5 метра між
відвідувачами, які
очікують дозволу на
вхід до приміщення

Температурний скринінг
(вимірювання температури тіла
безконтактним термометром)

Прийом за попереднім
записом та робота
CALL-центру

Відстань у 1,5 метра між
адміністраторами та
відвідувачами під час прийому

Необхідні умови для
дотримання працівниками
та відвідувачами правил
особистої гігієни

Забезпечено роботу
«Моніторингового центру
COVID-19» у графіку
10 год/7 днів
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