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Громадський звіт про роботу Святошинської районної в місті 

Києві державної адміністрації за І півріччя 2021 року

Шановні святошинці!

Сьогодні вашій увазі маю честь презентувати

результати діяльності Святошинської районної в

місті Києві державної адміністрації за І півріччя

2021 року. За сухими даними громадського звіту про

роботу Святошинської РДА у звітному періоді стоїть

сумлінна, копітка, напружена робота структурних

підрозділів райдержадміністрації.

Успішна, результативна робота районної влади

за всіма напрямами надихає на подальші успіхи та

звершення. Після завершення жорсткого локдауну й

послаблення карантинних обмежень, пов’язаних з

поширенням коронавірусної інфекції, пожвавився

соціально-економічний розвиток Святошина. Ми

немало зробили для святошинської громади

протягом цього півріччя, і, як свідчать аналітичні

дані представленого звіту, маємо чималий потенціал

для покращення результатів роботи до кінця року в

різних напрямках життєдіяльності району.

Голова Святошинської районної
в місті Києві державної
адміністрації      Сергій Павловський



Оцінка діяльності Святошинської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Оцінка діяльності Святошинської районної 
в місті Києві державної адміністрації за І півріччя 2021 року



Хід виконання бюджету міста Києва

Святошинській районній в місті Києві державній 
адміністрації у 2021 році бюджетом міста Києва 

передбачено видатки в обсязі

3176,7 млн грн

Загального фонду

2 685,7 млн грн

Спеціального фонду

491,0 млн грн



Видатки загального фонду у І півріччі  
2021 року, напрями (млн грн)
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Видатки загального фонду у І півріччі
2021 року, галузі (млн грн)
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Видатки спеціального фонду (млн грн)
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Видатки спеціального фонду у І півріччі 
2021 року за галузями (млн грн)
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Податки та збори

45,30%

23,60%

15,30%

6,60%

5,40%
3,80%

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

1768,8 млн грн

на 340,7 млн грн (23,9 %)

більше, ніж у2020 році

Акцизний податок з роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів 

66,6млн грн

Податок з доходів
фізичних осіб 

802,1млн грн

Єдиний податок 

417,6млн грн

Податок на прибуток
підприємств 

116,7млн грн

Плата за землю 

270,7млн грн

Інші податки та збори 

95,1млн грн



Громадський бюджет 

Святошинська РДА 
у 2021 році реалізує 

16 проєктів–

переможців конкурсу 
Громадський бюджет 
(бюджет участі) на 
суму

8,2 млн грн

За І півріччя 2021 року

виконаноробітнасуму

0,35млн грн

Освіта – 6 проєктів

6,3 млн грн

Житлове господарство –
4 проєкти

0,7 млн грн

Культура – 2 проєкти

0,5 млн грн

Комунальне господарство –
3 проєкти

0,4 млн грн

Молодіжна політика – 1 проєкт

0,3 млн грн

Галузевий поділ



Виконання Програми економічного і соціального розвитку                 
м. Києва на 2021 – 2023 роки

Капітальні вкладення
січень-червень 2021 року тис. грн



Виконання Програми економічного і соціального розвитку                 
м. Києва на 2021 - 2023 роки

Капітальний ремонт

січень-червень 2021 року тис. грн



Житлово-комунальне господарство

На території Святошинського району 
розміщено 3 555 будинків, із них:

Належність Кількість житлових будинків
будинки комунальної власності 724
будинки ЖБК 112
будинки ОСББ 122
відомчі 33
інвестиційні 52
гуртожитки 33
приватні будинки 2 479

Підприємства,  що забезпечують утримання будинків комунальної 
власності, прибудинкових територій, паркових зон та доріг:

 комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Святошинського району м. Києва»

 комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району»
м. Києва

 комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського
району м. Києва



Комунальне підприємство «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду 
Святошинського району м. Києва»

На праві господарського відання за комунальним підприємством
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду

Святошинського району міста Києва» закріплено 724 житлових

будинки (з них 8 гуртожитків).

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району  
м. Києва» обслуговує:

під’їздів – 2 352; 

загальна площа прибудинкових територій – 3 989 569,40 м² , 

з них:

 площа асфальтового покриття (вуличні та дворові тротуари) – 990 345,94 м²; 

 площа гостьових автостоянок – 51 908,60 м²;

 площа газонів – 2 783 591,30 м²;

 площа майданчиків (дитячі, спортивні, для відпочинку дорослого населення, 

майданчики для господарчих цілей) – 163 723,56 м².



Комунальне підприємство «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду
Святошинського  району м. Києва»

Реформування житлово-комунального господарства та створення 
об’єднань  співвласників багатоквартирних будинків

Створено 1 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку:

 ОСББ «ЖК Академ парк», бульвар Академіка Вернадського, 24

Обрано управителів у 10 багатоквартирних будинках:

 Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Святошинського району м. Києва» - 5 житлових будинків

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду «Добробут» - 1 житловий будинок

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Комфортний сервіс» - 1 житловий
будинок

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Новобудова» - 4 житлових будинки



Комунальне підприємство «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду
Святошинського  району м. Києва»

За І півріччя 2021 року за рахунок складової тарифу «Поточний ремонт»
від сплати населенням коштів за спожиті житлово-комунальні послуги
комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Святошинського району м. Києва» було виконано робіт на суму

12686,00 тис. грн



Комунальне підприємство «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду
Святошинського району м. Києва»

Станом на 01.07.2021 встановлено пандусів

Встановлення пандусів, 

(од.)
Дообладнано  

іншими 

спеціальними і 

допоміжними 

засобами  

житлових 

будинків / 

під’їздів

(од.)

Влаштовано 

пониження 

бортових 

каменів 

міжквартальних 

тротуарів,

(од.)

На сходових 

клітинах 

житлових 

будинків

На сходах 

ґанків  

житлових 

будинків

1 3 1 1

Доступність об'єктів інфраструктури та створення 
сприятливого середовища для осіб з інвалідністю



Комунальне підприємство «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду 
Святошинського району м. Києва»

 вулиця Булаховського Академіка, 28 
(1, 3 під’їзд)

 вулиця Юри Гната, 6 (2 під’їзд)

 вулиця Верховинна, 87 (1, 2 під’їзд)

 вулиця Доброхотова Академіка, 1-Б (1 під’їзд)

 вулиця Юри Гната, 6-А (2 ,3 під’їзд)

За Програмою співфінансування реконструкції, реставрації,
проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення
спільного майна у багатоквартирних будинках за звітній період

виконано в повному обсязі роботи із капітального ремонту 4 ліфтів у 4
житлових будинках

Роботи з реконструкції ліфтів виконано в 

повному обсязі на 8 об'єктах за адресами:



Комунальне підприємство «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду 
Святошинського  району м. Києва»

- вживаються заходи з ремонту покрівель та фасадів, інженерних мереж,
електрощитових, теплових пунктів, герметизації інженерних вводів у
житлових будинках, заскленню вікон та утепленню під’їздів

- проводиться ремонт та повірка приладів обліку води і теплової енергії,
встановлених у житлових будинках та закладах соціальної сфери

- виконуються заходи з перевірки, за необхідності - ремонту та герметизації
інженерних вводів, а також прочищення дренажних систем у підвальних
приміщеннях та теплових пунктах

- проводяться гідравлічні випробування теплових мереж на щільність та
міцність

Станом на 01.07.2021 роботи виконано на 40%

Підготовка до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років

За звітний період виконано роботи з промивки внутрішньобудинкових

систем опалення в 119 житлових будинках (за планом 166 будинків),

що становить 72%



Продовжується робота 
з прибирання 

автомобільних шин у 
Святошинському 

районі

Станом на 01.07.2021
передано

на утилізацію

37 431 шину

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду
Святошинського району м. Києва»



КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та 
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Святошинського району» м. Києва

На балансі Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне 
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на 

них Святошинського району» м. Києва перебувають:

• вулиці та проїзди загальною протяжністю - 169,2 км

• загальна площа проїздів і тротуарів становить 2 860,335 тис. м²

(проїзди - 2187,4; тротуари - 672,9)

• зливна каналізація - 104,726 км

• направляюча огорожа - 189 пог. м

• колесовідбійна стрічка - 11210 пог. м

• оглядові колодязі - 1487 од.

• зливоприймачі - 3187 од.

• пішохідні переходи - 18 од.



КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та 
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Святошинського району» м. Києва

За І півріччя 2021 року виконано:



КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та 
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Святошинського району» м. Києва

Прибирання балансових територій



КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та 
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Святошинського району» м. Києва

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі

Очищення зливоприймальних колодязів



Комунальне підприємство по утриманню зелених 
насаджень Святошинського району м. Києва

Станом на 01.07.2021 на поточний благоустрій та утримання зелених насаджень витрачено

26 553,49 тис. грн, що складає 40,1% затвердженого загального обсягу фінансування

на 2021 рік

В першому півріччі 2021 року забезпечено утримання в належному 
санітарно-технічному стані об'єктів зеленого господарства на 

загальній площі 747,5577 га, з них:

6 парків, площею 62,92 га

7 бульварів та проспектів, площею 50,46 га

63 сквери, площею 59,4247 га

16 транспортних розв'язок, площею 25,85 га

131,627 га вуличних насаджень

334,1960 га захисних смуг

83,08 га інших благоустроєних зелених насаджень загального 

користування



Комунальне підприємство по утриманню зелених 
насаджень Святошинського району м. Києва

Очищення балансових територій 
від снігу на загальній площі 

11,14 га

Прибирання об'єктів зеленого 
господарства від сміття



Комунальне підприємство по утриманню зелених 
насаджень Святошинського району м. Києва

Облаштовано та 

відремонтовано  7,549 га газонів

Облаштовано

8 529 м² квітників

Висаджено 

355,5 тис. шт. квітів

За  І півріччя 2021 року 



Комунальне підприємство по утриманню зелених 
насаджень Святошинського району м. Києва

За  І півріччя 2021 року висаджено: 

2 135 кущів 

224 дерева 



Комунальне підприємство по утриманню зелених 
насаджень Святошинського району м. Києва

 видалення 87 аварійних та 293 сухостійних 

дерева 

 формовочну та санітарну обрізку  5 198 дерев

 видалення омели з 639 дерев

За І півріччя 2021 року проведено:



Благоустрій

ВИЯВЛЕНО ТА УСУНУТО ПОРУШЕНЬ  

ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ:

 Проведено 30 рейдів

 Складено124 протоколи про 

адміністративні правопорушення 

 Внесено понад 735 приписів



Благоустрій

Прибирання стихійних сміттєзвалищ

75 стихійних сміттєзвалищ 

було виявлено та ліквідовано 
спільними зусиллями 
структурних підрозділів 
Святошинської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації та комунальними 
підприємствами району

до

додо

після

після

після



Промисловість

 Філія «Серійний завод «Антонов»

 ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод»

 ТОВ «Агромат-Декор Плюс»

 ПрАТ «Науково-виробниче
об'єднання «Практика»

 Інозенмне підприємство «Ретал
Україна»

 ТОВ  фірма «Семпал Ко ЛТД»

За результатами співпраці ТОВ «КБФ» та ТОВ 
«Агромат-Декор Плюс» надали пропозиції 

щодо постачання своєї продукції до провідних 
торговельних мереж Великої Британії 
«ТЕSCO» та « Marks & Spencer», ДП 
«Антонов» презентувало експортні 

можливості підприємства для подальшого 
просування продукції 

Найбільші експортери Святошинського району



Торгівля та споживчий ринок

За І півріччя 2021 року 

організовано та проведено 9 
сільськогосподарських

ярмаркових заходів
реалізовано 

47 тонн
сільськогосподарської продукції  



ВИДАНО:
 9 ОРДЕРІВ НА ЗАЙНЯТТЯ ЖИЛОЇ ПЛОЩІ
 4 ОРДЕРИ НА ЗАЙНЯТТЯ СЛУЖБОВОЇ ПЛОЩІ
 1 ОРДЕР НА ЗАЙНЯТТЯ ЖИТЛОВОЇ ПЛОЩІ В ГУРТОЖИТКАХ

Квартирний облік

ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ ГРОМАДЯН (родини)

7

7

15

9

1

І півріччя 2021 року

Взято на квартирний облік 

внутрішньо переміщених осіб

Взято на квартирний облік за 

списками позачергового 

забезпечення жилою площею

Взято на квартирний облік за 

списками першочергового 

забезпечення жилою площею

Взято на квартирний облік на 

загальних підставах

Взято на соціальний квартирний 

облік



Управління комунальним майном

4672,952

4598,602

3463,474

3541,383

Нараховано 

орендної 

плати

Отримано 

орендної 

плати

І півріччя 2021 року І півріччя 2020 року

Станом на 01.07.2021  
надається в оренду 

66,6 тис. м² площі,

а саме:

у закладах освіти – 32,6 тис. м² 

у закладах охорони здоров'я –

15,0 тис. м² 

інші – 19,0 тис. м² 

Нарахування та надходження коштів
від оренди комунального майна

(тис. грн)



Соціальний захист населення

 Управління соціального захисту населення

 Відділ обслуговування громадян № 8 Головного управління Пенсійного фонду 
України в м. Києві

 Святошинська районна філія Київського міського центру зайнятості

З метою отримання соціальних послуг у Святошинському районі 
створено Центр соціальних служб, у якому розташовано:

Управлінням соціального захиситу населення Святошинського району 

обслуговується 86 009 осіб



Соціальний захист населення

За І півріччя 2021 року призначено 10 001 державних соціальних допомог сім'ям

з дітьми, малозабезпеченим родинам та особам з інвалідністю з дитинства,
компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги, компенсації
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на продукти
харчування, за проїзд, оздоровлення тощо

Державні соціальні допомоги та 

компенсаційні виплати

6461

10001

Призначено державних соціальних допомог та компенсаційних виплат
(особам)

за І півріччя 2020 року

за І півріччя 2021 року



Соціальний захист населення

За І півріччя взято на облік 617 осіб, які перемістилися з тимчасово окупованих

територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і
м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані

на лінії зіткнення. Призначено 1296 сім’ям щомісячну адресну допомогу

внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на проживання, у тому числі
на оплату житлово-комунальних послуг. Наразі, станом на 01.07.2021, загальна

кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб – 14 816

1414 1296

Щомісячна адресна допомога внутрішньо перемішеним особам (сім’ї)

за І півріччя 2020 року за І півріччя 2021 року



Соціальний захист населення

З метою відновлення та поліпшення стану здоров’я осіб з інвалідністю (у тому числі
дітей), ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників антитерористичної операції,
дітей учасників антитерористичної операції в супроводі дорослих, учасників
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та дітей, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, за січень-червень 2021 року забезпечено санаторно –

курортним лікуванням 368 осіб. На обліку для отримання путівок, станом на

01.07.2021, перебуває 3496 осіб пільгових категорій.

155 368

Забезпеченння санаторно-курортним лікуванням (осіб)

за І півріччя 2020 року за І півріччя 2021 року



Соціальний захист населення

Системою житлових субсидій за звітний період охоплено 12151 сім’ю на загальну

суму 116,4 млн грн.

Проведено 4 засідання районної комісії з питань житлових субсидій при
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації по призначенню
житлової субсидії, як виняток, де розглянуто 355 справ, із них 312 позитивних
рішень і 43 відмови.

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на

пільги, перебуває 39 972 пільговика, яким за звітний період нараховано пільг на

загальну суму 65,08 млн грн

16053 12151

Надання житлових субсидій (сімей)

за І півріччя 2020 року за І півріччя 2021 року



Соціальний захист населення

За І півріччя 2021 року забезпечено осіб з інвалідністю 1965 технічними засобами

реабілітації та 752,54 тис. одиниць засобами гігієни. Особа з інвалідністю має

можливість самостійно обирати виробника засобу реабілітації для забезпечення
індивідуальних потреб з урахуванням медичних показників

75,41 754,5

Забезпечення технічними засобами та засобами гігієни (тис. штук)

за І півріччя 2020 року за І півріччя 2021 року



Соціальний захист населення

За І півріччя 2021 року забезпечено відшкодування компенсаційних виплат 215
підприємствам, установам та організаціям Святошинського району міста Києва на

загальну суму 4600 тис. грн. На виконання бюджетної програми «Виплата

соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів перед вищої та вищої освіти»

забезпечено виплату 3 навчальним закладам на загальну суму 1253,96 тис. грн

2388,95 4600

Відшкодування компенсаційних виплат (тис. грн)

за І півріччя 2020 року за І півріччя 2021 року



Соціальний захист населення

У І півріччі 2021 року звернулись за отриманням:

 одноразової матеріальної допомоги 866 осіб, на суму 2388,0 тис. грн;

 грошової допомоги на поховання 139 безробітних громадян працездатного віку, на суму 616,5
тис. грн;

 виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України
1 особа, на суму 52,5 тис. грн;

 разової грошової допомоги постраждалим учасникам Революції Гідності до 5 травня у 2021 році,
передбаченої Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
31 особа, на загальну суму 44,6 тис. грн;

 щорічної матеріальної допомоги киянам – постраждалим учасникам Революції Гідності 47 особам
на загальну суму 928,5 тис. грн

Одноразова 

матеріальна допомога

Допомога на 

поховання

3208,27

357

2388

616,5

за І півріччя 2020 року за І півріччя 2021 року

Виплата одноразової матеріальної допомоги та допомоги на поховання за рахунок коштів  міської цільової 
програми «Турбота. Назустріч киянам» (тис. грн)



Соціальний захист населення

УПРАВЛІННЮ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ПІДПОРЯДКОВАНІ

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ  
СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА

ЦЕНТР У СПРАВАХ СІМ’Ї ТА 
ЖІНОК «РОДИННИЙ ДІМ» 
СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

РОБОТА ВСІХ ПІДРОЗДІЛІВ СПРЯМОВАНА НА ВСЕБІЧНУ
ДОПОМОГУ МАЛОЗИХИЩЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ.
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ САМОТНІХ ГРОМАДЯН, ЯКІ
ПЕРЕБУВАЮТЬ НА СОЦІАЛЬНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ –

1 594 ОСОБИ, З НИХ ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ СОЦІАЛЬНИМИ

ПРАЦІВНИКАМИ 929 ОСІБ. А ТАКОЖ 82 ДИТИНИ З

ІНВАЛІДНІСТЮ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІДДІЛЕННІ НАДАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД ЦЕНТРОМ У СПРАВАХ СІМЇ ТА ЖІНОК

«РОДИННИЙ ДІМ» БУЛО НАДАНО 159 КОМПЛЕКСНИХ

ПОСЛУГ, ОХОПЛЕНО 4 554 ОСОБИ, А САМЕ:

 індивідуальних консультацій психологів - 29, охоплено
24 особи

 консультацій юрисконсульта – 45, охоплено 45 осіб

 семінарів – 4, охоплено 27 осіб

 тренінгів – 4, охоплено 25 осіб

 просвітницькою роботою у мережі facebook охоплено 4485
осіб



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 
 «Консультативно-діагностичний центр»,  до структури якого 

входять 7 філій

Комунальними некомерційними   
підприємствами Святошинського  
району  міста Києва  обслуговується 

341886 осіб, з них: 

270796 дорослих (79,2%)

та 71090 дітей (20,8%)

Дорослі Діти

20,8%

79,2%

За звітний період із лікарями центрів первинної 
медико-санітарної допомоги Святошинського 
району м. Києва уклали декларації 249520 осіб 
(72,9% )



Заклад охорони здоров’я Адреса
Населення, що 
обслуговується 

закладом

Комунальне некомерційне підприємство 
«Консультативно-діагностичний центр» 

Святошинського району міста Києва 
(КНП «КДЦ»)

вул. Симиренка, 10
341 886

Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 1» Святошинського району міста Києва
(КНП «ЦПМСД № 1)

вул. Чорнобильська, 5/7 125 086

Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 2» Святошинського району міста Києва
(КНП «ЦПМСД № 2)

вул. Кучера Василя, 5 115 800

Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 3» Святошинського району міста Києва
(КНП «ЦПМСД № 3)

вул. Курінного Петра, 2 101 000

Охорона здоров'я



Охорона здоров'я 

З початку вакцинальної кампанії з 15.03.2021 у Святошинському районі 

щеплення проти COVID-19, отримали 34 062 особи 

(9,9% статистичного населення), з них:

• першу дозу отримали  - 25 224 особи

• дві дози (закінчена вакцинація) – 8 838 осіб

Організовано роботу пунктів щеплень за адресами: 

 вул. Чорнобильська, 5/7 

 вул. Булаховського Академіка, 26
 вул. Єфремова Академіка, 11
 бульв. Вернадського Академіка, 53 
 вул. Симиренка, 10
 вул. Симиренка, 38
 вул. Кучера Василя, 5
 вул. Курінного Петра, 2
 вул. Корольова Академіка, 11/1
 вул. Драй-Хмари Михайла, 44
 вул. Відпочинку, 11 

Для вакцинації організованих колективів працюють мобільні бригади  закладів 
охорони здоров'я Святошинського району м. Києва

Вакцинальна кампанія від SARS-CoV-2



Охорона здоров'я

Покращення матеріально-технічної
бази закладів охорони здоров'я 

відповідно до Програми економічного і 
соціального розвитку 

м. Києва на 2021-2023 роки:

 у приміщенні КНП «ЦПМСД № 1»,

вул. Чорнобильська, 5/7,  тривають 
роботи із капітального ремонту ліфта, 
електрощитових та електромереж;
продовжується капітальний ремонт 
фасаду філії № 2 за адресою: 

вул. Єфремова Академіка, 11



Охорона здоров'я

 у приміщеннях КНП «ЦПМСД № 

2» проведено капітальний  ремонт  
лабораторії, проводяться ремонтні 
роботи лікарських кабінетів, 
тривають  роботи із капітального 
ремонту фасаду та капітального  
ремонту із заміни пасажирського 
ліфта з облаштуванням безбар'єрного   
середовища для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних верств 
населення за адресою: 

вул. Кучера Василя,5

Покращення матеріально-технічної
бази закладів охорони здоров'я 

відповідно до Програми економічного і 
соціального розвитку м. Києва 

на 2021-2023 роки:



Покращення матеріально-технічної
бази закладів охорони здоров'я відповідно 
до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2021-2023 роки:

Охорона здоров'я

 у повному обсязі виконано  капітальний 
ремонт автоматичної пожежної системи 
сигналізації в приміщеннях 

КНП «ЦПМСД № 3» за адресами: 

вул. Драй-Хмари Михайла, 44 та 

вул. Корольова Академіка, 11/1 



Охорона здоров'я

 тривають роботи із термомодернізації 

будівлі КНП «КДЦ» (у тому числі 

капітальний ремонт  інженерних мереж)

за  адресою:

вул. Симиренка, 10

Покращення матеріально-технічної
бази закладів охорони здоров'я 

відповідно до Програми економічного і 
соціального розвитку 

м. Києва на 2021-2023 роки:



Співпраця з Міжнародним благодійним фондом
«СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МЕДИЦИНИ»



Освіта

У Святошинському районі функціонує 57 закладів 

загальної середньої освіти, у яких здобувають освіту 

37909 учнів. 

Мережа ЗЗСО збільшилася на 

34 класи та 555 учнів; 

відкрито 125 перших класів, до яких зараховано 

3662 учнів; 

у 28 закладах загальної середньої освіти створено 

110 інклюзивних класів, у яких здобувають освіту 143
учні з особливими освітніми потребами 



Освіта

У Святошинському районі 

здійснює освітню діяльність 51 
заклад дошкільної освіти та 8 
навчально-виховних комплексів 
комунальної форми власності в яких 
здобувають дошкільну освіту  

13689 вихованців.

Для дітей з особливими освітніми 
потребами створюється безпечне 
розвивальне середовище, а саме: у 

16 закладах функціонують 23
інклюзивні групи в яких здобувають 

дошкільну освіту 43 дитини 



Освіта

У Святошинському районі функціонують 6
закладів позашкільної освіти, які зберігають
кількість вихованців завдяки аналізу потреб
сучасного суспільства:

 Центр позашкільної роботи – 4290 вихованців,

 Центр творчості дітей та юнацтва – 1568
вихованців,

 Центр дозвілля для дітей – 400 вихованців,

 Центр військово–патріотичного та
спортивного виховання молоді

«Десантник» - 1621 вихованець,

 Центр туризму та краєзнавства

учнівської молоді – 1164 вихованці,

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

1895 вихованців



Освіта

Відповідно до Програми економічного і 
соціального розвитку м. Києва закладам 
освіти у 2021 році передбачено кошти 

в розмірі 56 337,79 тис. грн 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА   ПЕРЕДБАЧЕНО      23 450,00 ТИС. ГРН        

ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ      
ОСВІТИ та СПЕЦІАЛЬНІ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ     ПЕРЕДБАЧЕНО     32 887,78 ТИС. ГРН



Освіта

СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОСТОРУ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

Реконструкція приміщень на вул. Корольова 
Академіка, 5-А для відновлення роботи 

дошкільного навчального закладу № 497



Освіта

Капітальний ремонт покрівель на 

загальну суму 2 580,00 тис. грн. 

Роботи виконані у ЗЗСО № 297, 317, 
ЗДО № 694

Роботи тривають у ЗЗСО № 50, 72, 
162, НВК «Лілея» та СПІ № 15

у ЗДО № 786

Заміна вікон у 10 закладах 
освіти на загальну суму

6 450,00 тис. грн. 

Роботи виконані
у ЗЗСО № 254

Роботи тривають у ЗЗСО
№ № 197, 206, 223, 287 та у 

ЗДО № № 68, 199, 669, 693, 694



Освіта

Капітальний ремонт тіньових 
навісів та ігрових майданчиків

заплановано в 5 закладах 
дошкільної освіти на суму                        

900,00 тис. грн.

Роботи виконані у ЗДО 
№ № 80, 560

Роботи тривають у ЗДО № № 85, 
199, 693

Капітальний ремонт 
асфальтового покриття 

заплановано у 3 закладах 
освіти на загальну суму 

800,00 тис. грн. 

Роботи виконані у ЗДО
№ № 390, 615

Роботи тривають у ЗЗСО
№ 35



Освіта

Капітальний ремонт місць загального 
користування заплановано в 7 закладах 

освіти на загальну суму

2 561,36 тис. грн. 

Роботи виконані у ЗДО
№ №  560, 786, 819

Роботи тривають у ЗЗСО  № 304, 206 та у 
ЗДО № № 200, 694

На протипожежні заходи  передбачено 
30 656,1 тис. грн

відсоток виконання становить 52,05 % 



Освіта

Тривають роботи з:

• капітального ремонту фасадів у 8 закладах освіти на загальну суму 
14 188,00 тис. грн,  у ЗЗСО № № 72, 197, 198, 230 у ЗДО № 199, 200, 669 789

• капітального ремонту інженерних мереж (хвп, гвп, цо, каналізація) в закладі 
загальної середньої освіти № 317 на суму 150,00 тис. грн

• капітального ремонту басейну в закладі загальної середньої освіти № 76 на суму 
3 000,00 тис. грн 

• капітального ремонту харчоблоків у 7 закладах освіти на загальну суму 
7 300,00 тис. грн у ЗЗСО  № 198, 203, 215, 254 та у ЗДО № № 60, 560

• капітального ремонту будівель та прибудинкової території в 3 закладах дошкільної 
освіти № № 60, 127, 682 на суму 4 730,00 тис. грн

• капітального ремонту спортивних залів та допоміжних приміщень у 2 закладах 
загальної середньої освіти № № 96, 215 на суму 1 100,00 тис. грн

• капітального ремонту пралень у закладі дошкільної освіти № 694 на суму 300,00 
тис. грн

• капітального ремонту приміщень 4 закладів освіти на загальну суму 3 000,00 тис. 
грн у ЗЗСО № № 13, 200, 281 у ЗДО № 218

• капітального ремонту електричних мереж та електрощитових у 9 закладах освіти 
на загальну суму 2 100,00 тис. грн у ЗЗСО № № 154, 223 та у ЗДО № № 200, 390, 
615, 747, 786. Роботи виконані у ЗЗСО № № 13, 96

• капітального ремонту електричних мереж та теплопостачання в закладі загальної 
середньої освіти № 154 та у закладі дошкільної освіти № 179 на суму 2 800,00 тис. 
грн



Молодь та спорт

Стадіон «ТЕМП»

 Здійснено ремонт систем поливу натурального 
газону, проводиться скарифікація та аерація

 Відновлено освітлення на маленькому 
штучному полі стадіону

Облаштовано новими сітками футбольні 
ворота стадіону

 Відкрито нові роздягальні

Придбано газонокосарку та трактор

Продовжується облаштування
картингової траси 



Молодь та спорт

Встановлено 
нову систему 

опалення

Відремонтовано 
вбиральні та 

душові

Встановлено

вентиляційну 
систему

Відремонтовано 
роздягальні

Проведено 
ремонт зали

Підлітковий 
клуб 

«Авіатор» 



Молодь та спорт

Вперше команди ДЮСШ № 26 вікової категорії 2004 та 
2006 р. народж.  вийшли у стикові ігри фінальної частини 
Чемпіонату України з футболу ДЮФЛУ Еліт ліги сезону 
2020/2021

Команда ДЮСШ № 26 вікової 
категорії 2008 р. народж. стала 
переможцем чемпіонату міста Києва 
2020-2021 років «ВИЩА ліга»



Молодь та спорт

Вихованці ДЮСШ № 17 на виїзді в Park Zywietec Cup з 
тенісу м. Живець (Польша) Чигирин Анастасія та Молокова
Софія зайняли перші місця в одиночному та парному 
розряді.

За результатами Відкритого 
міжнародного рейтингового 
турніру  «TAEKWONDO CUP»,

м. Київ вихованці ДЮСШ №17 
зайняли призові місця

Вихованці ДЮСШ №17 Єрко
Владислав та Собко Вікторія взяли 
участь у European Multi Games G1 в 
м. Софія. Єрко Владислав за 
підсумками турніру завоював золото



Молодь та спорт

Вихованка  ПК «Святошин» Владислава 
Пінчук  прийняла участь  у  третьому етапі 
Чемпіонату України з картингу та зайняла 
друге місце

Вихованці секції «Кулачний бій» ПК 
«Орлятко», ПК «Авіатор» в змаганнях з 
кіокушинкай карате «Гран ПРІ  -
«Новачки», за  результатами змагань в 
своїх вікових та вагових категоріях 
здобули призові місця

Всеукраїнський фестиваль - конкурс хореографічних 
мистецтв. K. A. S. H. T. A. N . D. A. N. C. E . Fectival.  
Участь вихованців секції «Акробатика» ПК «Авіатор». 
ІІ - місце  в номінації  «Сучасна акробатика»



Cвяткування
Міжнародного 

дня захисту 
дітей

Участь у 

святкуванні Дня 
Європи, 

парк Совки

Розважальний 
квест до Дня 
вишиванки

Першість клубу 
з боксу

Відкритий 
районний 

фестиваль
«Тато-фест»

Молодь та спорт

Перемога у 
всеукраїнському 

художньому 
фестивалі

ЦСПК «Щасливе дитинство»



Служба у справах дітей та сім'ї 

 видано та продовжено 1219 посвідчень батьків  і дітей з    

багатодітних сімей

 опрацьовано 537 повідомлень та звернень щодо

вчинення домашнього насильства, з них здійснено 148
адресних відвідувань

 встановлено 8 статусів дитини, яка постраждала внаслідок

воєнних дій та збройних конфліктів

За І півріччя 2021 року

 254 дитини перебуває на первинному обліку дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 17 дітям надано статус дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування

 225 дітей влаштовано в сімейні форми виховання

(опіка/піклування, дитячі будинки сімейного типу,
прийомні сім’ї)

 18 осіб поставлено на облік кандидатів у потенційні

опікуни/піклувальники, усиновлювачі



Служба у справах дітей та сім'ї 

У Святошинському районі функціонує 2

дитячих будинки сімейного типу, 2 прийомні

сім'ї та 1 патронатна сім'я в яких

виховується 22 дитини.

Патронатна сім'я утворена на базі родини
Кузнєцових. У звітному періоді в родину

влаштовано 4 дитини, які перебували у

складних життєвих обставинах



Служба у справах дітей та сім'ї 

Станом на 01.07.2021 на обліку служби

у справах дітей та сім’ї перебуває 185
дітей, які потрапили у складні життєві
обставини.

З метою запобігання дитячій
бездоглядності за І півріччя 2021 року

проведено 12 профілактичних рейдів

«Діти вулиці», у ході яких вилучено 12
дітей.
Після проведення відповідної роботи:
• 3 дитини поміщено в заклади
охорони здоров'я
• 8 дітей влаштовано до
центрів соціально-психологічної
реабілітації
• 1 дитину тимчасово влаштовано
до сім'ї родичів.

На теперішній час на обліку
перебуває 13 підлітків, що мають
конфлікти із законом.



Культурно-просвітній заклад  «Центр культури «Святошин»

Культура та мистецтво

За І півріччя 2021 року у 
концертній залі ЦК «Святошин» 
проведено близько 

90 клубних та  культурно-

мистецьких заходів для різних 
верств населення, які відвідали 
понад

82 тис. киян

Колективи ЦК  
«Святошин» взяли участь 

у 13 міських заходах та 15 
міжнародних і 

всеукраїнських конкурсах-
фестивалях. 

Отримали  Гран-Прі – 8
колективів, стали 

лауреатами І  та ІІ премії -

5 колективів



Культура та мистецтво

За І півріччя 2021 року на відкритих майданчиках
Святошинського району проведено:

 Реквієм «І мертвим, і живим, і ненародженим…» на
території меморіального комплексу «Пам’ятник жертвам
Чорнобильської трагедії» (перетин проспекту Перемоги та
вулиці Чорнобильської) – 26.04.2021

 Культурно-мистецьке свято до Дня Європи «Святошин»:
Дунайський шлях – Європейський Союз» (парк «Совки») –
15.05.2021

 Відзначення Дня столиці та Дня Києва (парк «Совки») –
29.05.2021

 Святкування 25-річниці прийняття Конституції України та
Дня державної служби України (парк «Совки») – 26.06.2021



Культура та мистецтво

Мистецькі школи

За звітний період понад 646 учнів

мистецьких шкіл взяли участь у міжнародних та
всеукраїнських конкурсах та фестивалях, які
стали переможцями у різних номінаціях:

Гран-Прі – 21 учень; І премія – 241 учень;
ІІ премія – 156 учнів; ІІІ премія – 88 учнів,
заохочувальні дипломи – 18 учнів.

Стипендію голови Київської міської
державної адміністрації отримали

5 учнів мистецьких шкіл району



Культура та мистецтво

За І півріччя 2021 року на сайті ЦБС

«Свічадо» та в соціальних мережах розміщено

близько 600 інформаційно-рекламних

публікацій; 35 публікацій онлайн-клубу

любителів романсу, 20 прямих етерів.

Популярність та позитивний імідж бібліотек ЦБС

«Свічадо» у соціальних мережах підтримують

2 933 підписників. У режимі обмеженого

відвідування та online – площині бібліотеками

ЦБС організовано 623 різнопланових заходів,

у яких взяли участь 10509 мешканців району

Централізована бібліотечна система «Свічадо»



Культура та мистецтво

24.06.2021 року на високому 
рівні проведено вечір поезії 
«Птах щастя Махтумкулі 

Фрагі», присвячений 297-й 
річниці від дня народження 
видатного туркменського поета 
Махтумкулі

Централізована бібліотечна система «Свічадо»

Соціокультурний захід 
відбувся за участі надзвичайного 
і Повноважного Посла 
Туркменістану в Україні Атаєва 
Тойли Аманмухаммедовича та 
голови Святошинської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації Сергія 
Павловського



02.02.2021 підписано 
Меморандум про 

співпрацю з 
Міністерством освіти і 

науки України 

Підписання Меморандумів
про співпрацю та партнерство

16.03.2021 підписано 
Меморандум про 

співпрацю та 
партнерство між 

Святошинською РДА 
та НАУ 

05.03.2021 підписано Меморандум про співпрацю 
з Київським університетом права НАН України



Звернення громадян

54,5%

7,1%

4,8%

2,9%

30,7%

Питання комунального 

господарства

Питання соціального 

захисту 

Питання житлової 

політики

Питання охорони 

здоров′я

Інші питання

Кількість звернень, що 
надійшли поштою

Кількість звернень, 
поданих громадянами на 

особистому прийомі 

Загальна кількість 
звернень

За І півріччя 
2020 року

За І півріччя 
2021 року

За І півріччя 
2020 року

За І півріччя 
2021 року

За І півріччя 
2020 року

За І півріччя 
2021 року

996 1215 315 248 1311 1463

Основні питання, які  

порушувались у  зверненнях  

впродовж 

І півріччя 2021 року

З урахуванням колективних звернень за І півріччя 2021 року до Святошинської 

РДА звернулось  3 787 громадян,  які у своїх листах порушили 2096 питань



Звернення громадян

Інформація про стан розгляду звернень громадян, що 
надійшли до КБУ «Контактний центр м. Києва», 

Святошинською районною в місті Києві державною 
адміністрацією у І півріччі 2021

 

Назва 

установи 

Кількість 

звернень 

Розгляд звернень Виконання зверненнь Вчасно 
закритих 

% 
 

Виконання 
%  

 Переадресовано за 
належністю 

Не 
вчасно 

Прострочені Виконано 
На 

перевірці 
План/програма 

Не  
виконано 

       

Святошинська 
РДА 

 

42346 11634 0 0 27944 931 1834 3 100% 99,98% 

 



Адміністративні послуги

За І півріччя 2021 року

Послуги у сфері 

реєстрації бізнесу

3 199

Послуги державної 
міграційної служби 

України
(паспортні послуги)

7 107

Реєстрація (зняття) 
місця проживання 

особи

23 460

58%

Надано

40 378
адміністративних 
послуг

8%

17%

Видано 38 659 готових документів



Адміністративні послуги 
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Порівняльна статистика прийнятих документів
(до карантину та під час запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів

з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19)



Адміністративні послуги

Екстериторіальність послуг
 Прийнято 611 документів для 

отримання екстериторіальних послуг 
(по місту Києву) (щодо реєстрації місця 

проживання, приватизації, квартирного обліку 
та інші)

Комплексні послуги 
за життєвими обставинами

 Є-малятко - 120
 ID–14 (ID-картка + картка платника 

податків) - 501

Вдосконалення порядку прийому документів



Адміністративні послуги

Художня виставка

Оновлена дитяча 
кімната

Зручна навігація

POS -термінал

СALL - центр

Гучномовець та 
вуличний екран

Підвищення іміджу ЦНАПу та створення комфортного 
середовища для відвідувачів



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


