
Зібратися разом – це початок 

Залишатися разом – це прогрес

Працювати разом – це успіх



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
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

110к  м²

тис.

* за даними статистики на 1 травня 2020 року

342,6 осіб 11,6% всьогонаселення містаКиєва*

за площею5-й у  місті  Києві 

ТЕРИТОРІЯ

НАСЕЛЕННЯ
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Хід виконання бюджету містаКиєва

загального
фонду

спеціального
фонду

2    7    0     9   ,8млн  грн

2     2    2    2   ,     4           млн грн

487,4 млн грн
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Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації у 

2020 році бюджетом міста Києва передбачено видатки в обсязі



Видатки загальногофонду 2020 року, напрями
(млн грн):

Загальна сума касових
видатків установ та  
організацій —

2070,1
млнгрн
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Видатки загальногофонду2020 року,галузі (млн

грн):

6

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1 півріччя 2020 за 2020 рік 

818,5

1779

25,8
73,3

20 49,4
9,4 22,310 8,1

50,7
118

осіта соціальний захист житлово-комунальне господарство культура і мистецтво фізична культура і спорт інші галузі



Видатки спеціального фонду (млн грн):

У 2020 році  

затверджено  в

обсязі

За 2020 рік

508,1
млн грн

444,4
млн грн

392,8
млнгрн

51,6
млн грн

Касових видатків по

спеціальному фонду

проведено на

Профінансовано видатки  

бюджету розвитку і цільові  

фонди н а

Власні кошти бюджетні  

установи району викорис-

тали на загальну суму
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цьольові фонди 

видатки бюджету розвиткуи
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Видаткиспеціальногофонду за  2020 рік
загалузями(млн грн)

освіта 

соціальний захист 

житлово-комунальне господарство 

культура

фізична культура і спорт

цьольові фонд

будівництво 
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Податки тазбори До бюджетумістаКиєва
по  Святошинському 
району  мобілізовано
податків і зборів в обсязі

3017,6
млн грн

208
млн грн

Податок на прибуток підприємств 

418 млн 
грн 

Плата за землю

708,2 
млн грн 
Єдиний податок 

1396 
млн грн 

Податок з доходів 
фізичних осіб 

77,1 
млн грн 

Інші податки 

117,2 
млн грн 

Акцизний податок з роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів 
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Громадський бюджет (бюджет участі)

Святошинська РДА у 2020 
році реалізувала 22 
проєкти– переможці 
конкурсу Громадський 
бюджет (бюджет участі)на 
суму

6,4 млн грн

освіта 
39%

культура 
9%

житлове 
госодарство 

52%

Другой
52%

освіта культура житлове госодарство 



Програмаекономічного і соціального розвитку
м. Києвана 2020 рік у Святошинському районі
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ВиконанняПрограми економічногоі соціального
розвитку за 2020 рік із капітального будівництва
та капітального ремонту (млн грн)

0 50 100 150 200 250 300

всього виконано робіт , а саме 
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охорона здоров'я

соціальний захист та соціальне забезпечення 
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Виконано робіт із капітального
ремонту в межах затверджених 
бюджетних призначень на 

98 об’єктах 

житлового фонду

Загальна вартість робіт

11813,415тис. грн

Найменування                                                                    Кількість                                  Вартість

Благоустрій прибудинкової території                      1 об'єкт                                                7321,041тис. грн

Вхідні групи                                                                6 об'єктів                                       0 тис. грн

Заміна вікон                                                              13 об'єктів                                        7 178,1 тис. грн 

Покрівлі                                                                     11 об'єктів                                     3 556,3 тис. грн 

Сходові клітини                                                          3 об'єкти                                           197,941 тис. грн

Інженерні мережі                                                     33 об'єкти                                        12 809,2 тис. грн 

Ремонт фасаду                                                            1 об'єкт                                            775,844 тис. грн

Відновлення асфальтового покриття                      30 об'єктів                                       0 тис. грн

Програмаекономічногоі соціальногорозвитку на

2020 рікв галузіуправлінняжитлово-комунальним
господарством
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Діяльність КП «Керуючакомпаніяз обслуговування
житловогофонду Святошинськогорайону містаКиєва»
Надійшло коштів—

25 595,6 тис. грнтис. грн

Виконано робіт на суму

17 069,7
Найменування                                                                 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                                        1 об'єкт                                               0,7 тис. грн

Ремонт об'єктів благоустрою                                            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 наданняпослугз    утримання
будинківі спорудтаприбудинковихтериторій

Проведено перерахунок  розміру

оплати за послуги у разі  перерви в їх

наданні або надання не в повному

обсязі на загальну суму

5,7млн грн

На території Святошинського 

району розміщено 3565
житлових будинків

Протягом  2020 року було 

перевірено

261 житловий
будинок
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16

Контроль за станомфункціонування  
ліфтовогогосподарства

У Святошинському районі

462
житлових будинків

комунальної 

власності 

1634ліфтами

з яких
1009 одиниць, або 

61, 8%
потребують заміни та
модернізації

У межах бюджетних призначень

на 2020 рік до переліку робіт із

реконструкції (модернізацїї) 

ліфтів увійшли

17житлових

будинків

22 ліфти

та один  інвестиційний 
будинок обладнані
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Станробітзреконструкціїліфтів

Роботи з реконструкції ліфтів

виконанов повному обсязіна

7об’єктах
заадресами:

 вулиця Академіка Доброхотова, 5 (1 під’їзд),
 вулиця Верховинна, 87 (3 під’їзд),
 вулиця Миколи Ушакова, 12 (4 під’їзд),
 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).

Тривають роботи з 
реконструкції ліфтів на

3об’єктах
заадресами:

 вулиця Якуба Коласа, 11 (2, 4 під’їзди),
 вулиця Гната Юри, 6 (1 під’їзд),
 вулиця Михайла Котельникова, 3 

(1, 2 під’їзди).



Доступність об’єктів інфраструктури  та 
створення сприятливого  середовища для

осібзінвалідністю

У І2020 році 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

За  2020 рік на 
території району 
встановлено

12 пристроїв 

примусового 
зниження 
швидкості руху 
транспортних 
засобів

19

Станом на 01.01.2021

17 зупинок 

громадського 
транспорту 

облаштовано 
сучасними 

скляними павільйонами 
очікування

Завершуються роботи з капітольного ремонту 

на об’єкті «Реконструкція вулиці 
Академіка Туполєва» 

Замовником який вступає, комунальна 

корпорація «Київавтодор»
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ДіяльністьКП «Шляхово-експлуатаційнеуправління
по ремонту та утриманнюавтомобільнихшляхівта 
спорудна них Святошинськогорайону»

Виконано робіт за 2020 рік 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 14 518 п. м.  на суму:
731,7   тис. грн

Встановлення обмежувальних
(антипаркувальних) стовпчиків 246 од. 
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 397 од. 
на суму 893,6 тис. грн

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:

• Проведено 198 рейдів

• Складено 365протоколів про 

адміністративне правопорушення 

• та виписано 1768 приписи

ЗАБЕЗПЕЧЕНО ПРИБИРАННЯ

15 локацій, які визначені першочерговими
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Діяльність Комунальногопідприємства по 
утриманнюзелених насаджень



На поточний благоустрій та 
утримання зелених насаджень  
у 2020 році передбачено

23

Діяльність Комунальногопідприємства по 
утриманнюзелених насаджень

За  2020 рік виконано робіт на суму

51654,1 тис. грн

23074,6 тис. грн
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Діяльність Комунальногопідприємства по 
утриманнюзелених 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



Промисловість

Галузева структура 

промислового виробництва

16,6%20%

17,9%

7,2%

3,9%
0,7%

33,7%

За   2020 рік обсяг реалізованої 

промислової продукції склав  

7567,5 млн грн, 
що складає 105,3% до відповідного 

періоду 2019 року

За звітний період інноваційно-

активними підприємствами 

району залишилися:

 Філія «Серійний завод 

«Антонов»,

 ТОВ «Агромат-Декор», 

 ТОВ «Фірма «Фавор», 

 ТОВ «Фомальгаут-Полімін»,

 ПАТ НВЦ «Борщагівський

ХФЗ»

Промисловий потенціал району -

161 підприємств
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 Хімічна та 
фармацевтична

промисловість

 Харчова
промисловість

 Будівельна
промисловість

 Целюлозно-
паперова
промисловість

 Машинобудування

 Легка
промисловість

 Інші
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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 споживчийринок

ПІДПРИЄМСТВА 
РИНКОВОЇ 

МЕРЕЖІ - 13

ТОРГОВЕЛЬНІ ТА 
ТОРГОВЕЛЬНО-
РОЗВАЖАЛЬНІ 

ЦЕНТРИ - 4

ПРОДОВОЛЬЧІ ТА 
НЕПРОДОВОЛЬЧІ 
МАГАЗИНИ - 480

ЗАКЛАДИ 
РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА - 243

ОБ'ЄКТИ 
ПОБУТОВОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
- 912

ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА РАЙОНУ
РОБОЧОЮ ГРУПОЮ ВИЯВЛЕНО ТА 

УСУНУТО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

ТОРГІВЛІ:

• Вилучено 275літрів 

фальсифікату

• Складено 5 протоколи про 

адміністративне правопорушення статті 

164 КУпАП «Порушення порядку 

проведення  господарської діяльності»

• Складено  11 протоколів про 

адміністративне правопорушення статті

44³ КУпАП «Порушення правил щодо

карантину людей»



28

За 2020 рік

о рганізовано та проведено

28 я   р   м  а   р  к  о  в  и  х      з  а  х  о  д  ів

на яких реалізовано

1443,25 тонн 

с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї   п р о д у к ц і ї

участь взяли 970 суб’єктів 

господарювання

Торгівлята споживчийринок
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Квартирний облік

ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ ГРОМАДЯН (родини)

72

9

36

27

2020 рік

Взято на облік внутрішньо 
переміщених осіб

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

ВИДАНО:
 33 ОРДЕРІВ НА ЗАЙНЯТТЯ ЖИЛОЇ ПЛОЩІ
 9 ОРДЕРІВ НА ЗАЙНЯТТЯ СЛУЖБОВОЇ ПЛОЩІ
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Управління комунальним майном

Нарахування та надходження коштів
від оренди комунального майна (тис. грн)

4672,952

4598,602

8042,471

8009,462

за 2020 рік І півріччя 2020 року

Станом на 01.01.2021  

надається в оренду 

70,4 тис. м²,

а саме:

Заклади освіти – 36,0 тис. м² 

Заклади охорони здоров'я –

15,2 тис. м² 

Інші – 20,8 тис. м² 
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Зверненнягромадян

За 2020 рік зареєстровано

3422 звернень
громадян, зних:

письмових —2672
усних —750

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

242 або на30 ,7  %
Громадяни у своїх зверненнях порушили

6712 питань

60,40%

5,10%

6,30%
1,20%

Комунальне господарство

Соціальний захист

Житлові 

Охорона здоров'я

Структура питань, які  найчастіше 
порушувались у  зверненнях
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Охороназдоров’я

78,7%

21,4%
Дорослі

Діти

Комунальними некомерційними

підприємствами Святошинського

району міста Києва обслуговується

342271 особи, із них

271181 дорослих (78,7%)

та 71090 дитина (21,4%)

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 

 «Консультативно-діагностичний центр», до структури якого входять

7 філій
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Охороназдоров’я

Здійснюють прийом

 532 лікарів (укомплектованість 87,5%)

 518 молодших спеціаліста з медичною

освітою (укомплектованість 87%)

Працює система

on-line запису

до лікарів HELSI.me

за 2020 рік з лікарями центрів первинної медико-

санітарної допомоги Святошинського району підписано

244315 декларації, що складає 71,3% наявної

кількості прикріпленого населення

У 2020 році продовжується реалізація

урядової програми «Доступні ліки».
Забезпечення лікарськими засобами
здійснюється по
електронних рецептах через мережу аптек, що
уклали
договори Національною службою здоров’я
України (НСЗУ).

У Святошинському районі таких аптек – 41.

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

здійснено 22413 виїздів до пацієнтів 

нездатних пересуватись самостійно
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Охороназдоров’я

Найменування

ЦПМСД № 1

сума, грн

ЦПМСД № 2

сума, грн

ЦПМСД № 3

сума, грн Всього, грн

1 Маски захисні 65640 3000 - 68640

2 Бахіли одноразові 3300 - 600 3900

3 Костюми захисні 50000 102400 900 153300

4 Набір для відбору матеріалу: тампон 

дакроновий, пробірка з транспортним 

середовищем (2 набори на 1 аналіз)

26520 - 7500 34020

5 Пробірки типу "еппендорф" 2200 840 2800 5840

6 Респіратор FFP2 20000 10250 - 30250

7 Рукавички 165040 184680 9300 359020

8 Халат ізоляційний медичний 

одноразовий

24802 - 3400 28202

9 Шапочка медична одноразова 4000 1900 100 6000

10 Щиток 17000 8250 3900 29150

11 Тест-експрес Bioeasy на новий 

коронавірус 2019 (2019-nCoV) 

GICAlgG/lgM №25 YRLG22301025

35496 35496 16600 87592

12 Бактерицидний опромінювач 108000 - - 108000

Всього: 521998 346816 45100 913914

Витрати Центрів первинної медико-санітарної допомоги, пов’язані з 
гострою респіраторною хворобою СOVID-19 за  2020 рік
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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



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» 
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Культура і мистецтво

Всього у 2020 році в 
бібліотеках району проведено 
понад

50  Культурних заходів ,які 

відвідали 20 тис. осіб



У Святошинському районі діє понад

100 аматорських колективів

У  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
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Культура і мистецтво

Здійснено поняд 27 виїздних концертів та шефських програм в різних регіонах 

Колективи рацону взяли участь у 17 міських заходах та у 10 міжнародних і 

всеукраїнських конкурсах і фестивалях 

Отримали Гран-Прі , стали володарями , 1,2 та 3 премії – 12 колективів 

У 2020 році понад 800 учнів мистецьких шкіл Святошинського району взяли участь у 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалів 
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Соціальний захистнаселення

44,1
54% 28,3

35%

8,9
11%

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

Пенсійний фонд

Центр зайнятості 

81,3 тисяч  
мешканців

звернулось до Центру

за звітний період

З метою отримання соціальних послуг у Святошинському

районі створено Центр соціальних служб
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Соціальний захистнаселення
Управлінняпраці та соціального захисту населенняобслуговує

108,8 тис. мешканців району,

що складає третю частину населення району та
забезпечує надання їм спектру послуг соціального
характеру, а саме:

За 2020 рік до Управління праці та соціального

захисту населення звернулося 76 708 
мешканців району
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Соціальний захистнаселення

Призначено 18 444тис. державних соціальних допомог родинам з 

дітьми малозабезпеченим родинам та особам з інвалідністю з дитинства , а також 
компесанційні виплати особам ,які надають соціальні послуги. 
Компенсацій громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 
продукти харчування , за проїзд ,оздоровлення, тощо.

державна соціальна допомога 

компенсанційні виплати 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

за 2020 рік

1 півріччя 2020 року 

13890

5201

4493
4638

за 2020 рік 1 півріччя 2020 року 

державна соціальна допомога 13890 5201

компенсанційні виплати 4493 4638

державна соціальна допомога компенсанційні виплати 
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Соціальний захистнаселення
Станом на 01.12.2020 року видано 5 тис. технічних засобів реабілітації та

направлень на

підприємства для їх замовлень, 284,1 тис. засобів гігієни.

1 півріччя за 2020 рік 

за 2020 рік 

засоби особистої гігієни 

технічні засоби 
реабілітації 

68050

2156

284100

5000

засоби особистої гігієни технічні засоби реабілітації 

1 півріччя за 2020 рік 68050 2156

за 2020 рік 284100 5000

1 півріччя за 2020 рік за 2020 рік 

184 242

11 402

Заключено 
двосторонніх договорів 

Заключено
тристоронніх договорів

Тис.

Сплачено 
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Соціальний захистнаселення
За 2020 рік до управління звернулось за отриманням:

 одноразової матеріальної допомоги 1732 осіб на суму 6908 тис. грн

 грошової допомоги на поховання 213 безробітним громадянам

працездатного віку на суму 876 тис. грн

за 1 півріччя 2020 року

за 2020 рік 

допомога на поховання 

одноразова матеріальна 
допомога 

353 3273

876

6908

допомога на поховання одноразова матеріальна допомога 

за 1 півріччя 2020 року 353 3273

за 2020 рік 876 6908

за 1 півріччя 2020 року за 2020 рік 
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Соціальний захистнаселення

Системою житлових субсидій за 2020 рік охоплено:

36.6 тис. 
сімей 

На 

213.6 млн. 
грн

663

42200

отримувачі житлових субсидій 

1 півріччя за 2020 рік за 2020 рік 

 За 2020 рік проведено 16 засідань з питань 

житлових субсидій 

Розглянуто 1408 справ :

1319 – позитивні рішення 

89 – відмов 

98 – справ для надання пільг 



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

45

Освіта
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ВиконанняПрограмиекономічного і соціального
розвиткуна  за 2020 рік в галузіосвіта
(заклади дошкільної освіти)

ВИКОНАНО РОБІТ на суму

41 856,3 ТИС. ГРН
 Благоустрій території – 1500тис. грн,
 Заміна вікон – 1913,5 тис. грн,
 Капітальний ремонт будівель

та прибудинкової території – 10 508,3  тис. грн,
 Капітальний ремонт місць загального

користування –1 953,8   тис. грн,
 Капітальний ремонт огорожі – 433,6 тис. грн,
 Капітальний ремонт покрівель – 1 955,0 тис. грн,
 Капітальний ремонт стадіонів та

спортивних майданчиків – 754,7тис. грн,
 Капітальний ремонт тіньових навісів 

та ігрових майданчиків –3 809,4 тис. грн,
 Капітальний ремонт фасадів – 13 473,7  тис. грн,
 Утеплення фасадів – 583,6 тис. грн,
 Реконструкція приміщень – 18728,6 тис. грн.
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ВиконанняПрограмиекономічного і соціального
розвиткуза 2020 рік в галузіосвіта
(заклади загальної середьої освіти)

ВИКОНАНО РОБІТ на суму

44 904,9 тис. грн:
 Громадські проєкти-переможці – 790,1 тис. 

грн,
 Заміна вікон – 4 891,0  тис. грн,
 Капітальний ремонт асфальтового

покриття  – 1 029,4  тис. грн,
 Капітальний ремонт місць загального

користування –2 985,0   тис. грн,
 Капітальний ремонт покрівель – 2 209,6  тис. 

грн,
 Капітальний ремонт приміщень – 7 423,5 тис. 

грн,
 Капітальний ремонт фасадів –13 500,2   тис. 

грн,
 Капітальний ремонт харчоблоків –3 925,3   

тис. грн,
 Облаштування спортивних майданчиків –

781,2 тис. грн,
 Підсилення фундаменту – 1255,8 тис. грн.
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Нова українська школа 

НА ПРИДБАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАСОБІВ,  МЕБЛІВ ТА 

КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ   ДЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ «НОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

ВИДІЛЕНО З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ:              7 089, 1ТИС. 
З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ:                19 857,1 ТИС. 



Адміністративніпослуги

32 828
За   2020 рік надано 

адміністративних
послуг

Видано 

73643
готових результатів послуг 

(документів)

НАЙБІЛЬШИМ ПОПИТОМ  

КОРИСТУЮТЬСЯ

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ:

 з реєстрації/зняття місця
проживання
особи— 19 062  (59 %)

 послуги Державної міграційної

служби України —1 5   8 0 0    (1 8   %)

 у сфері реєстрації бізнесу — 3 588  
(11 %)
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ВПРОВАДЖЕНО НОВІ ПОСЛУГИ:

 оформлення ID картки вперше
та номер платника податків
за однією заявою
 розширено перелік суб'єктів 

звернень
при оформленні Державної 

реєстрації
народження



Адміністративніпослуги

Видано 3867 паспортів громадянина України 
для виїзду за кордон

Видано 4547 паспортів громадянина України 
у формі ID-картки

Зареєстровано місце проживання 44329 осіб 
у Святошинському районі 

Проведено державну реєстрацію 7238
суб'єкта господарювання (юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців)

50
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Адміністративніпослуги

Відстань
у 1,5 метра між 

відвідувачами, які 
очікують дозволу на
вхід до приміщення

Необхідні умови для
дотримання 
працівниками
та відвідувачами 
правил
особистої гігієни 

Прийом за попереднім
записом та робота

CALL-центру

Температурний скринінг

(вимірювання температури 
тіла безконтактним 

термометром)

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

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

Безпечний ЦНАП в умовах карантину:



Дякую за увагу 


