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ВСТУП 
Сучасний Солом’янський район міста Києва утворений у 2001 році. 

Загальна площа району складає 40,05 кв.км або 4,84% до загальної площі міста. 

Згідно з останніми даними, у Солом’янському районі проживає 384 330 осіб – є 

найчисельнішим районом столиці. Розташований на пагорбах правого берега 

Дніпра у південно-західній частині міста.  

Наш район, не без підстав, називають воротами столиці України. На його 

території знаходяться найбільші транспортні об’єкти Києва – залізничні 

станції «Київ-Пасажирський» і «Київ-Товарний», залізничні вокзали 

«Центральний» та «Південний», міжнародний аеропорт «Київ» ім. Сікорського 

(Жуляни).  

Межує із Голосіївським, Шевченківським, Святошинським районами 

міста Києва.  

Протяжність вулиць та доріг району – 214,4 км, всього у районі 365 

вулиць.  

Загальна площа зелених насаджень – 581,23 га, у тому числі 15 парків – 

203,01 га, 97 скверів – 56,03 га, 11 бульварів та проспектів – 51,02 га та 3 

розв’язки (зелені зони) – 3,8 га.  

Кількість житлових будинків комунальної власності – 1166.  

Загальна кількість зареєстрованих суб’єктів  господарювання  юридичних  

осіб – 32 551. Загальна кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання 

фізичних осіб-підприємців – 21 876.  

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація є місцевим 

органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.  

Згідно з Законом України «Про столицю України – місто-герой Київ», 

розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 30.09.2010               

№ 787 «Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням рішення 

Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 «Про питання організації 

управління районами в місті Києві», Солом’янська районна в місті Києві 

державна адміністрація підпорядкована Київській міській державній 

адміністрації.  

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація, як місцевий 

орган виконавчої влади, реалізує повноваження, делеговані розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві 

державними адміністраціями окремих повноважень», а саме:  

у галузі соціально-економічного і культурного розвитку, планування та 

обліку;  

у галузі бюджету, фінансів і цін;  

у галузі управління комунальною власністю;  

у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного  

обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;  

у галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, сім’ї та  

молоді;  

у галузі соціального захисту населення;  

у галузі оборонної роботи;  
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у галузі вирішення питань адміністративно-територіального устрою;  

у галузі щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, 

свобод і законних інтересів громадян.  

З метою оперативного виявлення проблем в розвитку районів м. Києва за 

окремими показниками та прийняття оперативних управлінських рішень для їх 

розв’язання запроваджено проведення щомісячної оцінки діяльності районних в 

місті Києві державних адміністрацій у порядку та за методикою, визначеними в 

окремому дорученні Київського міського голови від 01.04.2015 № 9482.  

За січень – грудень 2020 року серед районних адміністрацій міста Києва 

Солом’янська посіла 3 місце в загальному рейтингу.  
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ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА ТА ПРОГРАМИ 

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ 

ОСВОЄННЯ КОШТІВ, ДЕ ГОЛОВНИМ РОЗПОРЯДНИКОМ Є 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Рішенням сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про 

бюджет міста Києва на 2020 рік» зведений бюджет Солом’янського району       

в складі бюджету міста Києва був затверджений в сумі 2 518 028,9 тис. грн,              

у тому числі видатки загального фонду 1 975 106,6 тис. грн, видатки 

спеціального фонду 542 922,3 тис. грн (у тому числі: бюджет розвитку                    

485 895,7 тис. грн). 

Протягом року видатки зведеного бюджету були збільшені на                   

79 646,4 тис. грн (у тому числі субвенція з Державного бюджету України 12 

138,1 тис. грн та цільовий фонд вирівнювання 36 887,7 тис. грн), зокрема, 

рішенням сесії Київської міської ради та розпорядженням Київської міської 

державної адміністрації видатки загального фонду були збільшені                              

на 54 954,9 тис. грн, видатки спеціального фонду на 24 691,6 тис. грн. 

Збільшення видаткової частини загального фонду бюджету у 2020 році 

обумовлено в основному збільшенням видатків на поточне утримання установ 

та на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. 

 
Планові призначення по головному розпоряднику  

бюджетних коштів Солом’янській районній в місті Києві  

державній адміністрації на 2020 рік (млн. грн) 

 

 
Планові показники видаткової частини бюджету міста Києва по 

головному розпоряднику бюджетних коштів Солом’янській районній                             

в місті Києві державній адміністрації, з урахуванням змін, становлять                       

2 597 675,3 тис. грн, у тому числі загальний фонд 2 030 061,5 тис. грн                   

Затверджений бюджет Додаткові Уточнений бюджет 

1975,1 

55,0 

2030,1 

542,9 

24,7 

567,6 

загальний фонд 

спеціальний 

фонд 
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та спеціальний фонд 567 613,8 тис. грн (в тому числі бюджет розвитку            

510 587,2 тис. грн).  

 

Виконання видаткової частини 

Виконання за 2020 рік становить 2 370 617,5 тис. грн, у тому числі по 

загальному фонду 1 895 997,3 тис. грн та спеціальному фонду (без власних 

надходжень) 474 620,2 тис. грн.  
 

Видатки бюджету міста Києва по головному розпоряднику  

бюджетних коштів Солом’янській районній в місті Києві  

державній адміністрації за 2019-2020 роки (млн. грн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків загального фонду, порівняно з відповідним показником 

2019 року, збільшився на 250 469,3 тис. грн. Виконання планових річних 

показників, затверджених Київською міською радою, становить 93,4%. 

Видатки спеціального фонду, порівняно з відповідним показником 2019 

року, збільшились на 194 182,3 тис. грн. Рівень виконання планових річних 

показників, затверджених Київською міською радою, склав 93,0%. 

Більшість видатків бюджету традиційно спрямовується на соціально-

культурну сферу (освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення, 

молодіжна політика, культура та мистецтво, фізична культура і спорт). 

Загальний обсяг видатків на соціально-культурну сферу склав                    

1 885 966,7 тис. грн. У звітному періоді сукупна частка цих видатків у структурі 

видатків бюджету складала 79,6% та на 311 776,0 тис. грн більше рівня 

попереднього року. 

Серед видатків бюджету міста Києва по головному розпоряднику 

бюджетних коштів Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації найбільшими є видатки на освіту – 1 739 795,9 тис. грн (або 73,4% 

від усіх видатків).  

 
 

 

280,4 

 

1 645,5 

474,6 

 

1 896,0 

 

Всього 

1 925,9 

Всього 

2 370,6 

+444,7 млн. грн 

або 23,1% 

 Загальний фонд 

 

Спеціальний фонд 

2019 рік 2020 рік 

+194,2 млн. грн 

або 69,3% 

+250,5 млн. грн 

або 15,2%  
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Видатки бюджету за галузевою структурою  

(загальний та спеціальний фонд) 

за 2019-2020 роки (млн. грн) 

 

 
 

Найбільше зростання видатків, у порівнянні з 2019 роком, по загальному 

фонду у номінальному вираженні відбулося за такими напрямами: 

 Освіта – на 215 351,4 тис. грн; 

 Житлово-комунальне господарство – на 9 467,6 тис. грн; 

 Соціальний захист та соціальне забезпечення – на 9 139,9 тис. грн; 

 Держане управління – на 6 957,3 тис. грн; 

 Фізична культура і спорт – на 4 758,4 тис. грн; 

 Культура та мистецтво – на 2 414,0 тис. грн; 

 Молодіжна політика – на 2 358,8 тис. грн. 

Найбільше зростання видатків, у порівнянні з 2019 роком, по 

спеціальному фонду у номінальному вираженні відбулося за такими 

напрямами: 

 Будівництво – на 93 508,1 тис. грн; 

 Освіта – на 74 147,2 тис. грн; 

 Житлово-комунальне господарство – на 27 765,5 тис. грн; 

 Культура та мистецтво – на 2 227,2 тис. грн; 

 Соціальний захист та соціальне забезпечення – на 1 693,9 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне управління 

Освіта 

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 

Молодіжна політика 

Культура і мистецтво 

Фізична культура і спорт 

Житлово-комунальне 

господарство 

Будівництво 

Інші програми 

116,7 

1450,3 

67,3 

12,0 

27,3 

17,3 

153,7 

66,3 

15,0 

120,4 

1739,7 

78,1 

14,4 

31,9 

21,8 

191,0 

159,8 

13,5 

2020 рік - 2370,6 

2019 рік -1925,9 
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Структура видатків загального фонду за 2020 рік 
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Частка видатків на оплату праці з нарахуваннями традиційно є 

найбільшою серед усіх видатків бюджету. Порівняно з 2019 роком, вона 

збільшилась на 21,7% і становила 83,3%. При цьому обсяги цих видатків 

збільшились на 281 663,0 тис. грн та склали 1 579 627,6 тис. грн. 

По загальному фонду в першочерговому порядку були профінансовані 

видатки на захищені статті витрат, виконання по яких склало 1 707 146,6 тис. 

грн, або 90,0% всіх видатків загального фонду, з них: 

 заробітна плата з нарахуваннями – 1 579 627,6 тис. грн; 

 оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії – 87 609,8 тис. грн; 

 продукти харчування – 34 594,2 тис. грн; 

 медикаменти – 5 315,0 тис. грн. 

У 2020 році забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної 

плати працівникам бюджетної сфери та в повному обсязі проведені розрахунки 

за спожиті тепло-енергоносії бюджетними установами. 

Виконання по іншим статтям видатків загального фонду на утримання 

бюджетних установ району у  2020 році склало 188 850,7 тис. грн, в тому числі 

44 717,3 тис. грн – видатки на житлово-комунальне господарство. 

Виконання видатків спеціального фонду за 2020 рік складає             

503 507,7 тис. грн або 88,7% річних кошторисних призначень.      

 

 

 

 

 

Всього видатки 

за 2020 рік 

1 895 997,3 тис. грн. 
Заробітна плата за 

нарахуваннями  

1 579 627,6 тис. грн. 

Енергоносії 

87 609,8 тис. грн. 

Харчування  

34 594,2 тис. грн. 

Медикаменти  

5 315,0 тис. грн. 

Захищені статті 

видатків 

1 707 146,6 тис. грн. 

Інші статті 

видатків 

188 850,7 тис. грн. 

Галузі соціально-

культурної сфери 

114 030,8 тис. грн. 

Житлово-комунальне 

господарство  

44 717,3  тис. грн. 

МЦП «Турбота Назустріч 

киянам» - 28 811,5 тис. грн. 

МЦП «Соціальне партнерство» - 

762,1 тис. грн. 

МЦП «Діти. Сім’я. Столиця» - 

529,0 тис. грн. 
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Структура видатків спеціального фонду за 2020 рік 
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Громадський бюджет 

В бюджеті міста Києва на 2020 рік по головному розпоряднику коштів – 

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація передбачено кошти 

в сумі 22 748,323 тис. грн на реалізацію 49 проєктів – переможців 

громадського бюджету. 

З метою забезпечення ефективної реалізації проєктів громадського 

бюджету у 2020 році забезпечено співпрацю структурних підрозділів 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з авторами 

проєктів-переможців, проведено процедури закупівлі згідно з чинним 

законодавством, укладено договори на виконання робіт та закупівлю 

обладнання. 

Протягом року було реалізовано 32 громадських проєкти на суму     

15 399,4 тис. грн: 

 

№ 

з/п 
проєкт Назва проєкту, місце розташування 

Обсяг 

фінансування 

план факт 

1 404 

"Проведення відкритого кубку зі скелелазіння серед 

студентів Солом'янського району "КРІ Climbing Cup"      

м. Київ, вул. Верхньоключова, 1/26  

99,5 99,5 

2 1433 

"Новітній сучасний відкритий простір для дітей, молоді, 

сімей "SOLOMSPASE" 

м. Київ, вул. М. Кривоноса, 21  

153,5 152,4 

3 28 
Дитячий майданчик "Щасливе дитинство"ЗДО № 398" 

м. Київ, просп. Відрадний, 14/45 А 
499,4 463,0 

4 2078 
"ЗДО № 295 до нових технологій розвитку дитини" 

м. Київ, вул. Донця, 17/46 
244,8 203,5 

5 40 
"Сучасний кабінет фізики спеціалізованої школи № 173" 

м. Київ, просп. Відрадний, 20 
505,8 500,9 

Всього видатки 

за 2020 рік 

503 507,7 тис. грн. 
бюджет розвитку 

461 132,5 тис. грн. 

придбання обладнання 

– 24 969,7  тис. грн. 

капітальний ремонт 

житлового фонду - 

71 267,5 тис. грн. 

 

капітальний 

ремонт інших 

об’єктів - 

191 595,9 тис. грн. 

Інші кошти спеціального 

фонду 

474 620,2 тис. грн. (93,0%) 

Видатки споживання 
(власні надходження 

бюджетних установ)  

28 887,5 тис. грн. (50,7%) 

капітальні 

трансферти 

підприємствам – 

161 751,9 тис. грн. 

цільові фонди – 

13 487,7 тис. грн 

капітальні трансферти 

населенню – 11 547,5 тис. 

грн. 
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6 42 
"Сучасний кабінет біології спеціалізованої школи № 173" 

м. Київ, просп. Відрадний, 20 
393,7 386,2 

7 294 
"Комп’ютерна техніка для спеціалізованої школи № 149" 

м. Київ, вул. І. Світличного, 1 
399,5 398,8 

8 809 
"Міні-друкарня гімназії біотехнологій № 177" 

м. Київ, вул. Курська, 12 
282,1 265,4 

9 166 

Облаштування класу технологічного профілю у ліцеї             

№ 144 

м. Київ, просп. Лобановського, 6 

196,9 178,1 

10 168 

"Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" для  

ліцею №144" 

м. Київ, просп. Лобановського, 6 

299,5 299,5 

11 317 

"Сучасне мультимедійне обладнання для актової зали 

СШ №71" 

м. Київ, пров. Польовий, 10 

399,8 399,0 

12 319 
"Сучасний ремонт актової зали № 71" 

м. Київ, пров. Польовий, 10 
399,5 399,0 

13 2051 
"Інтерактивні уроки" 

м. Київ, вул. Г.Тупикова, 22 
300,6 300,2 

14 1257 
"Сучасний актовий зал гімназії Міленіум № 318" 

м. Київ, вул. І. Пулюя, 3Б 
687,4 678,5 

15 1144 

"Сучасне обладнання для кабінету праці, спеціалізована 

школа № 64" 

м. Київ, вул. Ушинського, 32 

227,3 197,9 

16 779 
"Встановлення спортивного майданчику Workout в СЗШ 

№ 43" м. Київ, вул. Преображенська, 17 
343,9 270,0 

17 967 
"Сучасний скеледром для Політехнічного ліцею КПІ" 

м. Київ, вул. Виборзька, 57 
149,2 149,2 

18 803 
"Моя школа № 52- моя зона комфорту 

м. Київ, вул. Донця, 16 
1303,1 1148,4 

19 2388 
"Сучасний гімнастичний комплекс" 

м. Київ, вул. Смоленська, 5/1 
52,8 51,2 

20 767 

"Новий дитячий майданчик по вул. Г.Геннадія 

Воробйова, 10" 

м. Київ, вул. Г.Геннадія Воробйова, 10 

113,8 109,5 

21 769 
"Новий дитячий майданчик по вул. Єреванська, 29"  

м. Київ, вул. Єреванська, 29 
113,8 109,5 

22 770 

"Облаштування комплексного спортивного майданчика 

біля будинку № 3А по вул. Олексіївська"  

м. Київ, вул. Олексіївська, 3А 

852,2 842,0 

23 1094 

"Реконструкція баскетбольного та футбольного 

майданчиків "Резинка")))" 

м. Київ, вул. П.Мстислава Скрипника (Островського), 40 

730,0 725,1 

24 1256 
"Чисті вулиці Турецького Містечка" м-н. Турецьке 

містечко 
678,1 590,1 

25 776 
"Облаштування зони відпочинку"  

м. Київ, вул. Левка Мацієвича (Соціалістична), 2/4 
1603,1 1509,8 

26 760 

"Капітальний ремонт баскетбольного майданчику в СЗШ 

№ 187 по вул. Волгоградська, 23"  

м. Київ, вул. Волгоградська, 23 

1710,0 1661,1 

27 1258 "Сучасний спортивний зал гімназії Міленіум № 318" 687,2 669,3 
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м. Київ, вул. Івана Пулюя, 3Б 

28 1085 
"Сучасна їдальня, школа № 64"  

м. Київ, вул. Ушинського, 32 
646,0 626,6 

29 296 

"Ремонт санітарно-технічних приміщень у 

спеціалізованої школи № 149  

м. Києва" вул. Івана Світличного, 1 

998,7 845,3 

30 1135 

"Сучасний простір закладу дошкільної освіти № 347 

(Капітальний ремонт коридорів та сходових клітин)"  

м. Київ, вул. Ушинського, 3  

670,0 669,3 

31 777 

"Встановлення спортивного майданчика у парку 

"Юність"  

м. Київ, вул. Пилипа Козицького, 3 

124,4 117,3 

32 780 

"Спортивно-боксерський майданчик у парку "Супутник" 

м. Київ, вул. Уманська, 31  

 

393,2 383,8 

 

Крім того, у 2020 році завершено реалізацію 3 громадських проєкти, які 

не було реалізовано у 2019 році (ГБ-3), а саме: № 84 «Чисті тротуари 

Солом’янки», № 539 «Безпечні тротуари «Турецького містечка» (ДНЗ «Золотий 

ключик», ДНЗ № 63, гімназія «Міленіум» № 318)», № 667 «Smart Yard». 

У 2020 році не реалізовано 17 проєктів – переможців ГБ-2020. З них 

неможливо реалізувати 13 проєктів: 

11 проєктів (№№ 771, 1322, 406, 453, 459, 772, 1230, 2147, 2149, 618, 

1077) передбачають реалізацію на території державної власності та потребують 

передачу в безкоштовне користування (позичку) майна, що суперечить                

частині 2 статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна»; 

2 проєкти (№№ 732, 2095) не реалізовано у зв’язку із встановленням 

карантинних обмежень (проєкти передбачають проведення культурно-масових 

заходів). 

По 4 проєктам (№№ 1290, 1901, 744, 746) завершення реалізації проєктів 

перенесено на 2021 рік. 

 

Капітальні вкладення 

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2020 рік для Солом’янської РДА було передбачено видатки в сумі 

505,1 млн грн (у тому числі за рахунок коштів ДФРР – 55,6 млн грн.                    

та субвенції з державного бюджету – 11,2 млн грн), з них: 

капітальне будівництво – 221 млн грн; 

капітальний ремонт – 284,1 млн грн. 

Станом на 01.01.2021 р. виконано робіт на суму 478,8 млн грн, що 

становить 94,8 %. Для порівняння у 2019 році за цей же період виконання 

становило 91,2 % (освоєно було 261,4 млн грн). 

По капітальному будівництву за 2020 рік виконано робіт на суму 

215,4 млн грн (97,5 %). Для порівняння у 2019 році виконання становило  

96,4 % (103,4 млн грн). Кошти ДФРР освоєно у повному обсязі. 

Найбільший обсяг фінансування було направлено на 4 об’єкти, це: 
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 будівництво каналізаційного колектора у приватному секторі 

мікрорайону Олександрівської Слобідки – 35,5 млн грн,  

 каналізування приватного сектора мікрорайону Караваєві Дачі (ІІ черга) – 

2,3 млн грн, реконструкція ДНЗ № 306 на просп. Повітрофлотському, 

40А – 5,6 млн грн. 

 реконструкція школи № 22 на просп. Відрадному, 36В – 175,6 млн грн, 

 

 
 

До речі, прокладання каналізаційних мереж в мікрорайоні Караваєві 

дачі завершено у повному обсязі, наразі йде підготовка об’єкту для введення              

в експлуатацію та передачі мереж на баланс до Київводоканалу.  

У 2020 році найбільший обсяг фінансування було направлено на 

реконструкцію школи № 22 на просп. Відрадному, 36В в сумі 175,6 млн грн, з 

них за кошти ДФРР – 55,6 млн грн. Передбачене фінансування освоєно майже у 

повному обсязі, виконання становить 99,7 % (175,1 млн грн).  

Ступінь будівельної готовності об’єкту – 95,4 %. 

Завершити реконструкцію плануємо у першому півріччі 2021 року. 

Роботи по іншим об’єктам продовжуються. 

По капітальному ремонту за 2020 рік виконано робіт на суму  

263,4 млн грн (92,7 %, а без урахування боргів 93,3 %). Для порівняння у  

2019 році за цей же період виконання становило 88,1 % (157,9 млн грн). 

По галузі «Житлово-комунальне господарство» виконано робіт на суму 

144,8 млн грн (90,5 %, а без урахування боргів 91,5 %). Для порівняння у  

2019 році виконання становило 88,2 % (114,2 млн грн). 

Було проведено роботи із заміни вікон, капітального ремонту сходових 

клітин, вхідних груп, фасадів, покрівель, інженерних та електричних мереж, 
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асфальтового покриття міжквартальних проїздів, облаштовано ігрові, спортивні 

майданчики та контейнерні майданчики для сміття, а також громадські 

проєкти-переможці конкурсу.  

По галузі «Освіта» виконано робіт на суму 109,6 млн грн (95,4 %), для 

порівняння – у 2019 році виконання становило 87,1 % (41,2 млн грн). Також по 

галузі «Освіта» було передбачено виконання робіт на 36 об'єктах за рахунок 

субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток (у тому 

числі один перехідний з 2019 року «Облаштування бігових доріжок в СЗШ  

№ 187») на загальну суму 11,2 млн грн, роботи виконано на всіх об'єктах, 

освоєно 11 млн грн, що становить 98,6 % виконання. 

Було проведено роботи із заміни вікон, капітального ремонту огорожі, 

підпірних стін, приміщень, вхідних груп, харчоблоків, місць загального 

користування, фасадів, покрівель, інженерних та електричних мереж, а також 

громадські проєкти-переможці конкурсу.  

По галузі «Культура і мистецтво» виконано робіт на суму 2,6 млн грн  

(94,8 %), для порівняння – у 2019 році за цей же період виконання становило  

97,3 % (0,9 млн грн). 

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» виконано 

робіт на суму 5,6 млн грн (97,8 %). 

По галузі «Фізична культура та спорт» виконано робіт на суму  

0,8 млн грн (99,3 %), для порівняння – у 2019 році за цей же період виконання 

становило 96,8 % (1,5 млн грн). 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ, БЛАГОУСТРОЮ 

ТЕРИТОРІЇ У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА, 

КОНТРОЛЮ ТА ПРОТИДІЇ РОЗМІЩЕННЮ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ 

МІСЦЬ СТИХІЙНОЇ ТОРГІВЛІ ТА САМОВІЛЬНОМУ 

ВСТАНОВЛЕННЮ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

У 2020 році відділ контролю за благоустроєм: 

 здійснював постійний контроль за виконанням законодавчих і 

нормативних актів юридичними особами та громадянами в питаннях 

благоустрою території району; 

 забезпечував контроль за порядком утримання, експлуатації та 

розміщення об’єктів і елементів благоустрою на території району; 

 виявляв недоліки в благоустрої та порушенні санітарного стану територій 

району і здійснював оперативні заходи по їх усуненню; 

 здійснював контроль за своєчасним закриттям контрольних карток на 

тимчасове порушення благоустрою на території району; 

 забезпечував контроль за правомірністю виконання земельних, 

ремонтних, будівельних, монтажних робіт підприємствами, 

організаціями, установами, закладами та громадянами, пов’язаних з 

порушенням благоустрою території  району; 

 проводив перевірки щодо благоустрою та санітарного стану території 

району із залученням представників необхідних служб району; 
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 надавав консультації організаціям та установам щодо комплексного 

благоустрою територій району; 

 здійснював контроль за забезпеченням протиепідемічних заходів в 

рамках дії карантину, пов’язаного з COVID-19 на території 

Солом’янського району міста Києва. 

 
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 

2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV- 2», в Солом’янському районі м. Києва активізовано 

та посилено роботу спільних робочих груп з перевірки дотримання 

громадянами та суб’єктами господарювання встановлених додаткових 

обмежувальних протиепідемічних заходів. Спільно з представниками 

Держпродспоживслужби в місті Києві та працівниками Солом’янського                 

УП ГУНП у місті Києві проводиться комплекс заходів щодо посилення 

контролю за недопущенням виникнення позаштатних ситуацій, зокрема, 

забезпечення протиепідемічних заходів в рамках дії карантину, пов’язаного з 

COVID-19 на території району. 

За порушення правил карантину відносно громадян та суб’єктів 

господарювання вищезазначеною робочою групою (станом на 19.01.2021) 

складено 485 адміністративних протоколів за статтею 44-3 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. Робота в даному напрямку 

продовжується.  

 Протягом зимового періоду співробітниками відділу проводився контроль 

за станом очистки: доріг, тротуарів, сходів в підземних пішохідних переходах, 

пішохідних доріжок, зупинок міського пасажирського транспорту, підходів до 

магазинів, шкіл, лікарень, дитячих закладів від снігу, криги; своєчасним 

посипанням піщано-соляною сумішшю; за станом утворення бурульок та 

накрижнення на дахах всіх будівель. Одночасно (шляхом надсилання 

факсограм та надання приписів керівникам підприємств, установ та організацій 
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всіх форм власності) вживались заходи по своєчасному огородженню 

попереджувальною стрічкою місць можливого падіння бурульок. 

Значний обсяг робіт щодо покращення благоустрою території району був 

виконаний під час проведення місячника з благоустрою в рамках щорічної 

всеукраїнської акції «За чисте довкілля». Роботи виконувались на 

прибудинкових територіях, в парках та скверах, на закріплених та прилеглих 

територіях до підприємств, установ, організацій різної форми власності.  

По забезпеченню належних умов для відвідування кладовищ під час 

проведення поминальних днів підготовлено 4 кладовища (Солом’янське, 

Совське, Шулявське, Жулянське).  

За 2020 рік виявлено 1790 порушень Правил благоустрою та вручено 

відповідно стільки ж приписів, 95% порушень було виправлено. Всі складені 

протоколи направлені на розгляд адміністративної комісії виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та до 

адміністративних комісій за місцем проживання порушників. Окрім того, 

щоденно до Департаменту міського благоустрою та збереження природного 

середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) надавався звіт про кількість складених протоколів та 

приписів працівниками відділу. 

 

Житлове господарство 

За період 2020 року, проведено заходи з озеленення та поліпшення 

санітарного стану прибудинкових територій житлових будинків комунальної 

власності та обстежено вхідні групи на 1162 житлових будинків. 

 Під час проведення весняного та осіннього двомісячника з питань 

житлового господарства виконані наступні роботи: 

площа відремонтованого твердого покриття - 61365 кв.м.; 

кількість очищених зливопрймачів/оглядових колодязів -4639/1336 од;  

кількість посаджених дерев  – 1410 од.; 

кількість посаджених кущів – 6482 од.; 

площа висаджених квітів – 3,4 га, висаджено 1100000. од. квіткової 

розсади; 

кількість зафіксовано та ліквідовано несанкціонованих місць 

накопичення сміття – 38; 

кількість суб’єктів господарської діяльності, залучених до санітарного 

очищення – 82;  

приведено до належного стану стенди і щити для оголошень.  

 Роботи проведені в комплексі: ремонт вхідних груп (піддашки, ганки, 

сходи, двері); освітлення входів в під’їзди, встановлення нового ігрового 

обладнання на дитячих майданчиках та гімнастичних елементів на спортивних 

майданчиках, відновлення газонів з висівом трави, висадженням дерев, кущів, 

квітів тощо.  
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Відновлення благоустрою після проведення робіт  

на інженерних мережах 

Відділом контролю за благоустроєм постійно здійснюється контроль 

щодо відновлення порушеного благоустрою в місцях проведення аварійно-

відновлювальних робіт на інженерних мережах району. Протягом 2020 року 

проводились перевірки відповідно до аварійних контрольних карток та 

планових контрольних карток, виданих Департаментом міського благоустрою 

Київської міської державної адміністрації. Відділом закрито 883 аварійних та 

39 планових контрольних карток.  

 

Виконання звернень громадян з питань забезпечення благоустрою 

Солом’янського району 

За звітний період у відділ надійшли та були опрацьовані 2793 документи. 

Відповідно до Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Закону України 

«Про звернення громадян» та інших нормативних актів, працівниками відділу 

постійно проводилась робота з розгляду звернень громадян, вживались заходи 

щодо оперативного вирішення порушених в них питань.  

При роботі зі зверненнями громадян велика увага приділяється якості 

відповідей, своєчасності, обґрунтованості, з посиланням на законодавчі акти. 

Ця робота є одним із пріоритетних напрямків для працівників відділу. Окрім 

того, у відділі опрацьовані контрольні документи з Київської міської державної 

адміністрації, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій 

(різної форми власності). Всі документи, що надійшли у 2020 році до відділу, 

опрацьовані без порушення термінів виконання.  

 

Контроль та протидія розміщенню несанкціонованих місць  

стихійної торгівлі 

Робочою групою у складі працівників відділу контролю за благоустроєм 

та Солом’янського управління поліції Головного Управління Національної 

поліції в м. Києві за 2020 рік проведено 170 рейдів з обстеження території 

Солом’янського району на предмет стихійної торгівлі. 

До Національної поліції України було направлено 60 листів стосовно 

вжиття дієвих заходів реагування у боротьбі зі стихійною торгівлею. 

Ліквідовано 80 осередків стихійної торгівлі, складено 346 протоколів про 

адміністративне порушення на осіб, що здійснювали торгівлю без відповідної 

дозвільної документації, ст. 152 КУпАП.   

 

Контроль та протидія самовільно встановленим 

тимчасовим спорудам   

Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією 

регулярно здійснюються заходи щодо виявлення, інвентаризації всіх адрес та 

моніторингу локацій тимчасових споруд, що розташовані на території 

Солом’янського району. 
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Працівниками відділу контролю за благоустроєм Солом’янської районної  

в місті Києві державної адміністрації протягом 2020 року здійснювалось 

обстеження території щодо виконання фізичними та юридичними особами 

Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської 

ради від 25.12.2008 № 1051/1051. 

Зважаючи на відсутність фінансування з міського бюджету робіт на 

демонтаж тимчасових споруд, Солом’янською районною в місті Києві 

державною адміністрацією підготовлено та направлено 118 листів на адресу 

Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та КП «Міський Магазин» щодо 

сприяння у вирішенні питання стосовно демонтажу тимчасових споруд, які 

розміщені на території Солом’янського району міста Києва. 

За ініціативи Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації, протягом 2020 року шляхом самовивозу власниками, силами            

КП «Київблагоустрій» та КП «Міський Магазин» було демонтовано                        

217 тимчасових споруд. 

 

СТАН ВИКОНАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА, ВИКОНАННЯ 

ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Житловий фонд Солом’янського району складається з 1586 будинків. 

Управління та утримання житлового фонду здійснюється суб’єктами 

господарювання різної форми власності:  

 1162 будинків комунальної власності, які обслуговує КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району 

міста Києва»;  

 94 будинків збудовані за кошти інвесторів;  

 91 будинки ЖБК;  

 76 будинків ОСББ;  

 163 будинки відомчої належності та гуртожитки.  

Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом’янського району міста Києва» за рахунок коштів  

поточного ремонту виконані  наступні роботи:  

   Поточний ремонт фасаду – на 5 житлових будинках,  на суму                 

26 223,70 грн, а саме: вул. Білецького, 18, вул. Ушинського, 11, вул. Василенка, 

8, вул. Васильченка, 10А, вул. Олександра Пироговського, 4. 

   Поточний ремонт димовентканалів  – на 3 житлових будинках, на суму 

88 134,02 грн, а саме: вул. Новопольова, 77, вул. Новопольова, 79,                           

вул. Новопольова, 93. 

   Поточний ремонт електрощитових – на 7 житлових будинках на суму 

299 887,13 грн. 

   Поточний ремонт ліфтів – 370 ліфтів, на суму 2 943 505, 94 грн. 
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   Поточний ремонт ХВП, ГВП, ЦО та каналізації – у 102 житлових 

будинках, на суму 14 449 890,82 грн. 

За 2020 рік у Солом'янському районі створено 15 об'єднань співвласників 

багатоквартирного будинку. Робота в цьому напрямку триває. 

Співвласники багатоквартирних житлових будинків, вже 2 роки можуть 

скористатись міською програмою співфінансування реконструкції, реставрації, 

проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у 

багатоквартирних житлових будинках за рахунок коштів бюджету міста Києва 

та коштів співвласників багатоквартирних будинків. Даною програмою 

запроваджено прогресивну шкалу співфінансування, а саме: модернізація та 

заміна ліфтів – 95 на 5 %, капітальний ремонт покрівель – 90 на 10 %; ремонт 

та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж (в тому числі встановлення 

індивідуального теплового пункту) – 85 на 15 % та інші види робіт – 70 на               

30 %, де більша частина коштів фінансується з бюджету міста Києва. 

У 2020 році у програмі співфінансування прийняли участь 19 житлових 

будинків, з них: 

 роботи по капітальному ремонту покрівель – 5 будинків; 

 ремонт ліфтів – 10 будинків; 

 ремонт місць загального користування – 1 будинок; 

 ремонт інженерних мереж, систем центрального опалення – 3 будинки. 

З бюджету міста на зазначені роботи виділено 15451,19 тис. грн, з них на 

ремонт ліфтів – 8877,93 тис. грн, на інші роботи – 6573,26 тис. грн. 

 

 
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.11.2020 № 1785 «Про 

внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2020 року № 327 

«Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок 

бюджетних коштів  по Управлінню екології та природніх ресурсів  виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» за 

замовленням КО «Київзеленбуд» проведено роботи з капітального ремонту 

наступних об’єктів: 
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 розчистка та благоустрій озера в парку «Відрадний» – заплановані на 

2020 рік роботи завершено; 

 капітальний ремонт скверу на вулиці Авіаконструктора Антонова, 2/32 – 

роботи завершено; 

 капітальний ремонт скверу на вул. Очаківській, 10 – заплановані                       

на 2020 рік роботи завершено; 

 капітальний ремонт скверу на вул. Польова, 56-74 – заплановані                        

на 2020 рік роботи завершено. 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 26.03.2020                         

№ 906/9076 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської 

ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049»: 

за замовленням КО «Київзеленбуд» проведено заплановані на 2020 рік 

роботи по об’єкту «Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко»; 

за замовленням комунального підприємства «Київський центр 

розвитку міського середовища» – реконструкція Ландшафтного парку               

на вул. Солом’янській (проведено заплановані на 2020 рік роботи); 

за замовленням Управління житлово-комунального господарства та 

будівництва Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації: 

«Капітальний ремонт «Громадський проект № 776 «Облаштування зони 

відпочинку», в ході якого виконано капітальний ремонт скверу біля будинків 

№ 2/4 і № 6 по вул. Мацієвича та № 7 по вул. Антонова; 

за замовленням Управління екології та природних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)             
в рамках забезпечення природоохоронних заходів у місті Києві: Озеленення 

захисної смуги на бульварі Вацлава Гавела (від вул. Чумака до                                    

вул. Метробудівської). 

 
З початку 2020 року комунальним підприємством по утриманню зелених 

насаджень Солом’янського району м. Києва проведено наступні заходи з 

благоустрою та озеленення закріплених територій:  

 Висадження дерев – 1399 од.  

 Висадження кущів – 7795 од.  
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 Влаштування та ремонт газонів – 6,8 га.  

 Висадження квітникових культур – 1136 тис. од.  

 Встановлення лав для відпочинку – 14 од. 

 Встановлення урн та контейнерів для сміття – 44 од.  

Крім того, підприємством проведено наступні доглядні роботи:  

 Видалення сухостійних та аварійних дерев – 1465 од.  

 Обрізка дерев, видалення омели – 1780 од.  

 Формувальна та санітарна обрізка кущів – 11331 од.  

 Підживлення дерев – 2300 од.  

 Підживлення кущів – 6950 од. 

 Ремонт лав для відпочинку – 146 од.  

 Ремонт дитячих та спортивних майданчиків – 45 од.  

Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Солом'янського району м. Києва» у 2020 році виконано ряд заходів, 

спрямованих на покращення стану вулично-шляхової мережі району:  

 виконання поточного (дрібного) ремонту 10473 кв. м.   

 виконано робіт з поточного (середнього) ремонту: 50892 кв.м (на вул. 

Смілянській – 3691 кв.м, вул. Крутогірній – 3731 кв.м, вул. Світличного – 4582 

кв.м, вул. Ушинського – 2210 кв.м, вул. Лінійній – 3525 кв.м, вул. Академіка 

Білецького – 9175 кв.м.). 

 
 

 виконання робіт з облаштування наземних пішохідних переходів 

заниженим бортовим каменем та тактильною плиткою 30 одиниць, за 

адресами: вул. Амосова, 2, вул. Протасів Яр – альпійське містечко та 

лижна гірка, вул. Солом’янська, 33, 17 (лікарня), вул. Солом’янська – 

Волгоградська – Головка (базар), вул. Волгоградська – розворотне  

кільце, 3,1, на розі вул. Городня; 
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 встановлення обмежувальних (антипаркувальних) стовбчиків – 1 500 од.; 

 влаштовано п’ять острівців безпеки; 

 влаштовано 24 велосипедних парковок; 

 втілено Громадський проект: «Підвищений вело-пішохідний перехід на 

перетині вулиць Янгеля і Політехнічної; 

 втілено Громадський  проект: «Якісний публічний простір біля КПІ по 

вул. Борщагівській. 

 

ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЄ СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЩОДО МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА ДЛЯ 

ПЕРЕДАЧІ ВІЛЬНИХ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ В ОРЕНДУ ТА 

НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ЗА ОРЕНДУ ДО БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА 

 

Протягом 2020 року проводилась робота щодо підвищення ефективності 

використання майна комунальної власності територіальної громади м. Києва, 

яке передано до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

За 2020 рік укладено 150 договорів оренди, у т.ч. 33 договори щодо 

надання в оренду нежитлових приміщень та 117 договорів щодо продовження 

термінів оренди, а також укладено 12 додаткових  угод до договорів оренди. 

Станом на 01.01.2021 р. в орендному користуванні перебувають 

нежитлові приміщення, загальною площею 85,9 тис. кв.м.  

На 01.01.2021 р. діє 466 договорів оренди нежитлових приміщень. 

За 2020 рік надійшло коштів за оренду нежитлових приміщень -                  

16 227,5 млн грн.  

Недоотримання орендної плати було спричинено невикористанням 

приміщень під час обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання 

поширенню короновірусу COVID-19 та встановленням орендної плати  

орендарям у розмірі 1 грн відповідно до рішення Київської міської ради                   

від 26.03.2020 № 903/9073 «Про деякі питання нарахування орендної плати за 

користування майном територіальної громади міста Києва, плати за право 

тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності 

територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів». 

Також проводилась робота щодо застосування Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна» в частині змін щодо надання в орендне 

користування нежитлових приміщень та продовження діючих договорів 

оренди. 

З лютого 2020 року нежитлові приміщення в оренду на конкурсних 

засадах не надавались, так як з 01 лютого 2020 року введено в дію Закон 

України «Про оренду державного та комунального майна», відповідно до якого 

змінено порядок надання в оренду нерухомого майна. 
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Постійно діючою конкурсною комісією при Солом'янській районній                  

в місті Києві державній адміністрації для проведення конкурсів на право 

оренди об’єктів, які належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва та передані до сфери управління Солом’янської районної                   

в місті Києві державної адміністрації  проведено 1 засідання від 31 січня                   

2020 року, за результатами якого по 1 нежитловому приміщенню, загальною 

площею 465,0 кв.м, визначено переможця конкурсу.  

28 вересня 2020 року був заключний Договір про проведення 

електронних аукціонів з передачі майна в оренду між орендодавцем та 

оператором електронного майданчика – ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» для 

ефективної роботи в системі ProZorro.Продажі. 

В електронній торговій системі ProZorro.Продажі  проведено всього 17 

аукціонів, з них: 6 – на продовження договорів оренди нежитлових приміщень,  

11– на надання в орендне користування нежитлових приміщень. 

Заборгованість орендарів з орендної плати за використання нежитлових 

приміщень складає 2571,8 тис. грн, що на 703,3 тис. грн більше, ніж за               

2019 рік (станом на 01.01.2020 заборгованість з орендної плати складала         

1868,5 тис. грн.). 

З метою зменшення заборгованості за оренду нежитлових приміщень, з 

організаціями-боржниками проводиться попереджувальна робота щодо 

виконання умов договору оренди та своєчасного перерахування коштів за 

використання нежитлових приміщень. 

 Балансоутримувачем нежитлових приміщень (комунальним 

підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва») проводиться претензійно-позовна робота з 

організаціями-боржниками щодо погашення боргів за оренду і комунальні 

послуги. 

На орендарів, які більше 3-х місяців не сплачують орендну плату та плату 

за комунальні послуги,  подаються позови на виселення та стягнення боргів. 

За 2020 рік вживались заходи щодо зменшення заборгованості,  

направлено орендарям-боржникам 123 приписи, рахунків-попереджень на суму 

4 130,0 тис. грн. До Господарського суду м. Києва подано 24 позови на 

розірвання договорів оренди, стягнення заборгованості та виселення з 

приміщень, з них 8 позовів судом задоволено та 7 орендарів виселено з 

приміщень. Погашено заборгованості по орендній платі на суму 64,2 тис. грн. 

За 2020 рік здійснено державну реєстрацію речових прав  власності на 

нерухоме майно територіальної громади м. Києва на 31 об'єкт, загальною 

площею 6 521,6 кв. м. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ 

ПРОГРАМ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ СФЕРИ ОСВІТИ, У НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 

 

Освіта Солом’янського району є складовою столичної освіти. 

Модернізація районної освіти спрямована на створення умов для розвитку 



23 
 

доступної та якісної освіти, згідно із вимогами суспільства, що динамічно 

розвивається, відповідно до запитів особистостей та потреб держави. 

До системи освіти Солом’янського району входять заклади освіти різних 

типів та форм власності, але найбільша кількість дітей відвідує заклади 

комунальної власності територіальної громади міста Києва. 

Для забезпечення прав дітей на якісну дошкільну освіту в районі 

функціонує 59 закладів дошкільної освіти комунальної форми власності.  

Мережа закладів загальної середньої освіти району становить                       

47 закладів комунальної форми власності.  

Система позашкільної освіти району представлена 6 закладами 

позашкільної освіти.  

 

 
 

   У 2020 році відповідно до розпорядження Солом’янської районної              

в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2020 № 150 «Про капітальний 

ремонт об’єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів 

по Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації», на 

виконання міських цільових програм були проведенні  різні види капітальних 

ремонтів на 77 об’єктах закладів освіти на загальну суму 109 644, 5 тис. грн. 

 На виконання міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-

2023 роки» спрямовано кошти в сумі 714 694,4 тис. грн, з них: 

 забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» 2 011,2 тис. грн; 

 на придбання комп’ютерної техніки для закладів та установ освіти 11 

355,2 тис. грн; 

 на придбання ігрового обладнання 3 660,0 тис. грн; 

 на придбання обладнання для природо математичних кабінетів, 

ресурсних кімнат 1 017,0 тис. грн; 

 на придбання обладнання для шкільних їдалень (харчоблоків) 3 699,0 

тис. грн; 

 для закупівлі обладнання на підтримку осіб з особливими потребами 

443,0 тис. грн.    
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Для модернізації ігрових майданчиків у закладах дошкільної освіти було 

закуплено ігрового обладнання на суму 5366,1 тис. грн. 

Корективи в план закупівель закладів освіти внесла ситуація                          

із розповсюдженням гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом Covid-19, що потребувала збільшеної кількості миючих та 

дезінфікуючих засобів, паперових рушників. Таких товарів було закуплено на 

суму 16 005,6 тис. грн. 

Вперше управлінням освіти було придбано товарів на суму 3 069, 0 тис. грн 

для впровадження та забезпечення системи безпечності харчування НАССР.   

У 2020 році для забезпечення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки 

встановлено пожежну сигналізацію у 78 закладах освіти.  

У 2020 році 15 учнів – представники гімназії № 178, СШ № 52, Технічного 

та Політехнічного ліцеїв НТУУ «КПІ», ліцею № 142, гімназії біотехнологій № 

177 – отримували щомісячну стипендії Київської міської ради в розмірі 1000 

грн.   

14 випускників закладів загальної середньої освіти за результатами ЗНО-

2020 отримали 200 балів. 

 

 
 

У ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 

787 учнів із тридцяти трьох закладів загальної середньої освіти району,                

493 із них здобули призові місця. 

  У 49 секціях 13 наукових відділень в етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту учнівських науково-дослідницьких робіт брали участь 391 учень.             

Із них 237 робіт були представлені на конкурс закладами освіти, які є 

колективними членами Київської Малої академії наук. Переможцями стали 189 

учасників, що складає 48% від заявлених на конкурс робіт. 
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ІНФОРМУВАННЯ МЕШКАНЦІВ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЩОДО 

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

 

Понад третину населення Солом’янського району м. Києва охоплено 

різними державними та міськими соціальними програмами. Управління 

соціального захисту населення опікується (обслуговує) понад 71 тисячу 

одержувачів пенсій; 87,5 тисяч одержувачів державних допомог, компенсацій, 

субсидій та пільг, у тому числі 15799 внутрішньо переміщених осіб. 

Управління соціального захисту населення є виконавцем низки міських та 

державних цільових програм.  

1. Велика увага з боку держави приділяється питанням соціального 

захисту та забезпечення учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.  

Державною цільовою програмою «Заходи із психологічної реабілітації, 

соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної 

безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях» для Солом’янського району 

профінансовано 1713,571 тис. грн. Основними напрямками цієї програми є : 

санаторно-курортне лікування – 40 осіб; 

психологічна реабілітація – 92 особи;  

соціальна та професійна адаптація – 22 особи. 

2. Відповідно до програми «Заходи із соціальної, трудової та 

професійної реабілітації осіб з інвалідністю» профінансовано кошти: 

 за напрямком санаторно-курортного оздоровлення в розмірі                         

500,010 тис. грн, отримали путівки 58 осіб з інвалідністю; 

 за напрямком з забезпечення окремих категорій населення України 

технічними та іншими засобами реабілітації в розмірі 6,879 млн. грн та 

забезпечено 638 осіб необхідними засобами. 

3. По програмі «Соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» для Солом’янського району 

профінансовано кошти в розмірі 769,751 тис. грн. Забезпечено санаторно-

курортним оздоровленням 99 осіб даної категорії.  

Бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено відшкодування 

юридичним особам видатків, пов’язаних із виплатою компенсацій та допомоги 

працюючим громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. Так, в Солом’янському районі зареєстровано 217 підприємств, 

установ та організацій для виплати компенсацій громадянам за місцем основної 

роботи.  
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За 2020 рік для відшкодування компенсацій громадянам, постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, прийнято розрахунків від юридичних 

осіб на суму 10 166,57 тис. грн.  

За звітний період профінансовано коштів на суму 9402,59 тис. грн.,                 

а саме:  

 доплату за роботу в зоні забруднення – 4 особи на суму 1,18 тис. грн.;  

 щорічну додаткову оплачувану відпустку – 889 осіб на суму                                 

8 312,92 тис.грн.;  

 допомогу у разі вивільнення в зв’язку з ліквідацією підприємства –                   

14 осіб на суму 1088,49 тис. грн.  

4. Відповідно до програми «Реабілітація дітей з інвалідністю» 

профінансовано 1,180 млн. грн. та забезпечено реабілітацією 59 дітей.  

5. Основною метою міської цільової програми «Турбота. Назустріч 

киянам» на 2019 - 2021 роки є підвищення ефективності системи соціальної 

допомоги в місті Києві через посилення адресності при її наданні та шляхом 

включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для 

забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, 

соціально-побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних 

заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам 

населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації 

особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва 

громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами.  

Так, протягом 2020 року за рахунок коштів міської цільової програми 

«Турбота. Назустріч киянам»: 

 надано одноразову адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим 

верствам населення міста Києва та киянам, які опинились в складних 

життєвих обставинах» 3378 особам на загальну суму 18442474,40 грн., 

середній розмір допомоги в 2020 році – 5459 грн.; 

 надано матеріальну допомогу на поховання 176 громадянам на суму 

695700 грн.; 

 оздоровлено в санаторно-курортних закладах ветеранів праці, осіб з 

інвалідністю, дітей учасників бойовий дій АТО/ООС – 546 осіб; 

 забезпечено засобами особистої гігієни (пелюшками, підгузками, 

урологічними прокладками) - 1105 осіб.  

6. Протягом 2020 року в межах міської цільової програми «Соціальне 

партнерство» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 28 лютого 2019 року № 165/6821 відповідно до Порядку відбору 

громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету                   

міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 11 лютого 

2016 року № 89/89 (із змінами) та протоколу засідання комісії з відбору 

громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету                   

міста Києва при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

від 21 січня 2020 року № 5 реалізовано п’ять проектів, розроблених 

організаціями Солом’янського району, діяльність яких має 

соціальну  спрямованість, а саме: 
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Солом’янська районна організація ветеранів міста Києва – проєкт «Дійти 

до кожного»; 

Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об’єднання родин загиблих 

та безвісти зниклих учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та 

активістів волонтерського руху «Крила 8 сотні» – проєкт «Психологічна 

підтримка дружин та матерів учасників АТО/ООС і дружин та матерів загиблих 

учасників АТО/ООС»; 

Спілка ветеранів Афганістану Солом’янського району міста Києва 

(воїнів-інтернаціоналістів) – проєкти «Ми допомагаємо один одному» та 

«Ветерани та молодь разом у майбутнє»; 

Солом’янська районна організація Товариства Червоного Хреста України 

в місті Києві – проєкт «Медико-соціальна допомога одиноким громадянам 

похилого віку, інвалідам, потребуючим, які опинилися в складних життєвих 

обставинах». 

На фінансову підтримку у 2020 році було передбачено кошти в сумі              

750 тис.грн. Профінансовано видатки на виконання проектів на суму                     

749,6 тис.грн. 

Станом на 01.01.2021 р.,  на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 28.12.2016 № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій 

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» (з урахуванням змін), до 

управління соціального захисту населення Солом’янської районної                                

в місті Києві державної адміністрації для виплати соціальної стипендії 

звернулося 7 вищих навчальних закладів.  

Протягом 2020 року вищезазначеними навчальними закладами до 

Управління надано копії особових справ та списки на відшкодування соціальної 

стипендії по 2873 студентах пільгових категорій на суму 29 342,17 тис. грн., які 

профінансовані в повному обсязі.  

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

ПОКРАЩЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ І ПЕРЕБУВАЮТЬ НА 

КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ В СОЛОМ’ЯНСЬКІЙ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Відділ обліку та розподілу житлової площі, в межах компетенції, 

відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про 

реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих 

повноважень» здійснює облік громадян, які згідно з законодавством України 

потребують поліпшення житлових умов та надання житла, отриманого в 

порядку розподілу від Департаменту будівництва та житлового забезпечення 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації).  

Станом на 31.12.2020 року на обліку потребуючих поліпшення житлових   

умов при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

перебувало 7956 родин, із них за 2020 рік були забезпечені житлом 10 родин,               

а саме по категорії обліку: 
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 інваліди війни, учасники АТО – 2 родини; 

 учасники бойових дій, залучені до АТО – 5 родин; 

 діти-сироти – 2 особи; 

 багатодітні сім’ї – 1 родина. 

 

ВЗАЄМОДІЇ З МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ІЗ 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНИМ ТА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

 

Протягом 2020 року працівниками Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, Держпродспоживслужби в м. Києві, спільно з КП 

«Муніципальна охорона», проводилось інспектування суб’єктів 

господарювання щодо проведення профілактичних і протиепідемічних заходів 

на період карантину на території Солом’янського району.  

В ході обстеження проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота 

стосовно дотримання рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладнення 

епідемічної ситуації внаслідок поширення COVID-19, а також аналіз 

антисептичних засобів, які пропонуються відвідувачам для обробки рук, на 

вміст етилового спирту відповідно до затверджених норм. 

На адресу Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

через відділ роботи із зверненнями громадян, від Комунальної бюджетної 

установи «Контактний центр міста Києва» надходять  звернення мешканців 

Солом’янського району м. Києва щодо порушення громадської безпеки. 

Враховуючи, що забезпечення публічної безпеки та порядку, здійснення 

своєчасного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення або події належить до основних завдань 

Національної поліції, всі звернення за належністю направляються до 

Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції 

у місті Києві та/або до Управління патрульної поліції у місті Києві для розгляду 

в межах компетенції, вжиття відповідних заходів реагування та надання 

відповіді заявникам у термін визначений законодавством. 

За інформацією Солом’янського управління поліції Головного управління 

Національної поліції у місті Києві, здійснюються заходи щодо усунення фактів 

порушення Правил благоустрою міста Києва та недопущення виникнення 

несанкціонованої торгівлі. 

Працівниками поліції Солом’янського управління поліції Головного 

управління Національної поліції у місті Києві за несанкціоновану торгівлю на 

території Солом’янського району м. Києва складаються протоколи про 

адміністративні правопорушення та направляються на розгляд до 

Солом’янського районного суду міста Києва, для прийняття рішення. 

Спільними зусиллями Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації та Солом’янського управління поліції Головного управління 

Національної поліції у місті Києві припинено несанкціоновану торгівлю на 

бульв. Чоколівському, де тривалий час вона здійснювалась та були чисельні 

скарги мешканців району. 
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З метою недопущення вчинення правопорушень на вокзальному 

комплексі станції Київ-Пасажирський особами без певного місця проживання 

та особами ромської національності, працівниками відділу поліції 

Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції 

у місті Києві постійно проводяться профілактичні та превентивні заходи. 

Таким особам пропонується звертатись до «Будинку соціального 

піклування». 

Працівниками поліції постійно проводяться профілактично-цільові 

заходи, спрямовані на боротьбу з порушниками громадського порядку, 

відносно яких складаються протоколи про адміністративні правопорушення за 

статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(Порушення тиші в громадських місцях) та статтею 178 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (розпивання спиртних напоїв в громадських 

місцях і поява в громадських місцях у нетверезому вигляді).  

Всі запити, що надходять від правоохоронних органів, своєчасно, в межах 

повноважень, опрацьовуються та надаються відповіді без порушення термінів 

виконання. 

Під час проведення чергового призову громадян України на строкову 

військову службу Солом’янське управління поліції Головного управління 

Національної поліції у місті Києві сприяє роботі районної призовної комісії. 

Відповідно до рішення Київської міської ради «Про затвердження міської 

цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті 

Києві «Безпечна столиця» на 2019-2021 роки» від 18 грудня 2018 року              

№ 462/6513 з урахуванням рішення Київської міської ради від 28 липня                   

2020 року № 63/9142 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради            

від 18 грудня 2018 року № 462/6513 «Про затвердження міської цільової 

комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві 

«Безпечна столиця» на 2019-2021 роки», Солом’янська районна в місті Києві 

державна адміністрація, в межах компетенції, вживає певних заходів. 

З метою контролю за дотриманням законодавства про працю 

неповнолітніх, зокрема дітей, які схильні до правопорушень чи осіб, звільнених 

з місць позбавлення волі, Службою у справах дітей та сім’ї адміністрації 

щоквартально проводяться звірки з Солом’янським районним центром 

зайнятості щодо зайнятості неповнолітніх, які мають намір працевлаштуватись 

на підприємства різних форм власності та аналізується становище молоді на 

ринку праці.  

 Закладами загальної середньої освіти, з метою здійснення інформаційно-

просвітницьких заходів з питання правової освіти та виховання, профілактики 

правопорушень, бездоглядності, безпритульності підростаючого покоління для 

учнівської молоді, здійснюються різноманітні заходи: проведення шкільними 

офіцерами поліції тематичних уроків, проведення виховних годин, круглих 

столів, відео лекторіїв, презентацій, мультимедійних проектів, кінолекторіїв 

тощо. 

 Управлінням освіти Солом’янського району м. Києва (щоквартально) 

здійснюється облік учнів, схильних до скоєння правопорушень, бродяжництва, 
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вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах.  

 З метою запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, 

бродяжництву та жебрацтву, службою у справах дітей та сім’ї спільно з  

Солом’янським районним у м. Києві центром соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, сектором ювенальної превенції Солом’янського управління поліції 

Головного управління поліції у м. Києві на території району згідно графіку на 

території району проводяться зовнішньо-профілактичні рейди «Діти вулиці».              

З батьками дітей проводяться профілактичні бесіди, попереджено про 

адміністративну відповідальність за неналежне виконання своїх батьківських 

обов’язків по відношенню до дітей. 

 Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація та 

Солом’янське управління поліції Головного управління Національної поліції             

у м. Києві співпрацюють з комунальним підприємством «Інформатика» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) щодо реалізації загальноміського проекту «Безпечне місто» щодо 

встановлення відеокамер із сучасним функціоналом, що в свою чергу є 

допомогою правоохоронним органам у швидшому реагуванні на злочини, 

контролі за трафіком на дорозі, а також нагляд в закладах освіти, культури і 

соціального призначення. 

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ 

ОХОРОНИ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОЛІПШЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

 

У структурі соціально важливих екологічних проблем питання 

забруднення атмосферного повітря є одними з найважливіших. Солом’янський 

район міста Києва має потужний промисловий комплекс різноманітних 

підприємств, розгалужений транспортний комплекс. Промислова зона району 

складається з підприємств машинобудування та металообробки, підприємств 

легкої, хімічної та медичної промисловості, виробництва будівельних 

матеріалів, поліграфії, автотранспортних та енергетичних підприємств. 

Загальний фон забруднення атмосферного повітря формується за рахунок 

стаціонарних і пересувних джерел.  

Щодо стаціонарних джерел забруднення, то загалом протягом останнього 

періоду спостерігалася тенденція до зменшення викидів від стаціонарних 

джерел забруднення атмосферного повітря. Одним з основних аспектів 

екологічної безпеки є надійна робота очисного обладнання, де уловлюються та 

знешкоджуються забруднюючі речовини, модернізація морально застарілих 

технологій та засобів виробництва, перехід на міжнародні стандарти 

екобезпеки (ІSО 14000).  

З метою мінімізації та локалізації негативного впливу від діяльності 

промислового комплексу району на навколишнє середовище Солом’янською 

районною в місті Києві державної адміністрації проводиться координаційна 

робота з підприємствами, організаціями та установами району для роз’яснення 
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необхідності впровадження природоохоронних програм, спрямованих на 

технічне переозброєння та реконструкцію підприємств, застосування новітніх 

технологій, реконструкцію та встановлення нових пилогазоочисних установок. 

Виконання природоохоронних заходів в частині охорони атмосферного повітря 

на підприємствах та організаціях району протягом 2020 року проводилося за 

такими напрямками:  

 впровадження нових технологій та матеріалів; 

 реконструкція та модернізація котлоагрегатів, виконання режимно-

налагоджувальних робіт та еколого-теплотехнічні випробування 

(котелень); 

 встановлення (реконструкція) та підвищення ефективності діючого 

пилогазоочисного обладнання; 

 реконструкцію старих та введення нових водооборотних систем;  

 реконструкцію очисних споруд стічних вод та підтримання діючих на 

проектному рівні. 

 Протягом 2020 року продовжувалася робота щодо координації 

діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території 

району, незалежно від форм власності i підпорядкування, в галузі охорони 

навколишнього природного середовища.  розглянуто та попередньо погоджено 

поточні плани з питань охорони навколишнього природного середовища на 

2020 рік для 50 промислових підприємств.  

 Спеціалістами розглянуто 29 звернень громадян. Усі звернення 

громадян, що надійшли, були оперативно та всебічно розглянуті, питання, що 

порушені у зверненнях, були вирішені. 

 

 
 

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» проводилася робота з питань екологічної освіти, інформаційної 

діяльності та співпраці з громадськими організаціями та своєчасного 
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інформування населення району про екологічний стан довкілля. На офіційному 

вебсайті Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації постійно 

надавалась інформація про хід виконання тих чи інших робіт екологічного 

спрямування. Це дало можливість мешканцям району отримати додаткову 

інформацію, сприяти діяльності екологічних об’єднань громадян у розв’язанні 

конкретних екологічних проблем району, залучити їх до здійснення 

екологічних програм та інших природоохоронних заходів. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ЯРМАРОК 

 

Ярмаркові заходи організовуються та проводяться відповідно до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення ярмарків у 

місті Києві» (зі змінами) та затвердженого заступником голови Київської 

міської державної адміністрації адресного переліку сезонних ярмарків та 

графіку проведення сільськогосподарських ярмарок у місті Києві. 

Адресний перелік та графік проведення сільськогосподарських ярмарків, 

адресний перелік сезонних ярмарків із зазначенням строків проведення та 

організаторів на І та II півріччя поточного року формуються Департаментом 

промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) на підставі пропозицій 

районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, що 

провадять свою діяльність у сфері торгівлі та підпорядковані Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент), 

депутатів Київської міської ради та затверджуються заступником голови 

Київської міської державної адміністрації, до повноважень якого належать 

питання в галузі торговельного обслуговування населення. 

 
Організатором ярмаркових заходів на території району у І півріччі             

2020 року було КП «Поділ-Нерухомість».  З ІІ півріччя 2020 року організатором 
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сезонних ярмарків (щоп’ятниці) на території району визначено Комунальне 

підприємство «Київська спадщина», сільськогосподарських ярмарків 

(щосуботи) Комунальне підприємство  «Київська спадщина» спільно з 

Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією.  

Відповідно до Наказу Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 18.02.2020 № 9-з затверджено методику оцінки 

діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій за показником 

оцінки «Якість та рівень організації ярмарків» та форму довідки про якість та 

рівень організації ярмарків, окремо для Комунальних підприємств та 

адміністрацій. 

Відповідно до довідок складовими показниками є:  

Комунальне підприємство повинно забезпечити: 

своєчасне надання анонсу проведення ярмарків; 

схеми розміщення об’єктів торгівлі на ярмарках (7 локацій); 

адміністративну палатку з інформаційним стендом та повіреними 

контрольними вагами; 

договір на прибирання території, вивезення сміття; 

наявності біотуалетів, рукомийників та контейнерів для побутових 

відходів; 

наявність обмежувальних знаків; 

недопущення паркування на зелених зонах; 

недопущення до участі в ярмаркових заходах СГ без дозвільних 

документів щодо якості та безпечності харчових продуктів, медичних книжок 

встановленого зразка, сертифікованого ваговимірювального обладнання. 

Солом’янська районна вмісті Києві державна адміністрація: 

розміщення учасників ярмарку відповідно до затвердженої схеми з 

урахуванням дотримання товарного сусідства; 

дотримання правил торговельної діяльності (намети, столи, лотки, 

температурний режим, наявність відповідних табличок та цінників, санітарного 

одягу, оформленої належним чином особистої медичної книжки встановленого 

зразка); 

відсутність у продажу консервації, м’ясних, кулінарних та інших виробів 

домашнього приготування, які не мають ДСТУ,ТУ; 

відсутність у продажу продукції без відповідного маркування державною 

мовою; 

відсутність продажу непродовольчої групи товарів, крім насіння квітів, 

овочевих культур, посадкового матеріалу, саджанців фруктових дерев та ягід; 

відсутність паркування на зеленій зоні.  

На території Солом’янського району сезонні та сільськогосподарські 

ярмарки організовуються та проводяться за наступними локаціями: 

вул. Освіти (в межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса); 

пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленської); 

вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та  

Білецького); 

вул. Керченська (в межах вул. Донецької та Мартиросяна); 
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вул. Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської); 

вул. Героїв Севастополя (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та 

Чумака); 

вул. Стадіонна (в межах вулиці Митрополита Василя Липківського та 

Богданівської); 

Протягом 2020 року на території району організовано та проведено 37 

сільськогосподарських та 72 сезонних ярмарків. 

До участі в ярмарках залучаються товаровиробники, фермерські та 

сільськогосподарські господарства Київської, Чернігівської, Житомирської, 

Черкаської, Вінницької, Хмельницької, та інших областей України                                  

і міста Києва.  

Зокрема на ярмарках представлено продукцію безпосередньо від 

товаровиробників: ТОВ «ТАК ЛТД» (хлібобулочні вироби), Обухівський 

маслосирзавод, молокозавод міста Києва «ФАВОР», «Сосновський 

м’ясопродукт» (ковбасні вироби), ТОВ «Ясен світ», Березанська 

птахофабрика», продукція бджільництва, плодоовочева та м’ясна продукція              

від приватних підприємців. 

 
За аналізом учасників за групами товарів слід зазначити, що із загальної 

кількості учасників ярмаркових заходів з реалізації продовольчих товарів 

(100%): 

 27% – плодоовочева продукція;  

 15% – м'ясо тваринне та птиці;  

 5% – риба жива та свіжоморожена,  

 11% – молоко та молочна продукція;  

 9% – бакалійні вироби;  

 7% – кондитерські вироби; 

  26% – інша продукція. 
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Із введенням обмежувальних заходів на території міста Києва, на 

виконання Протоколу постійної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 17.03.2020 № 12 «Про 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, із 20 березня по 29 травня проведення ярмаркових 

заходів було припинено та після поновлення проведення ярмарків заборонялось 

здійснювати реалізацію продукції тваринного походження. 

З вересня місяця на сільськогосподарських ярмарках дозволено 

здійснювати продаж всіх груп товарів, з урахуванням затверджених вимог щодо 

якості реалізації продуктів харчування на агропродовольчих ринках та під час 

проведення сільськогосподарських ярмарків, затверджених розпорядженням  

керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 23.05.2020                  

№ 47 «Про заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального 

рівня, яка відноситься до категорії «Медико-біологічні НС» код 20713 

«Надзвичайна ситуація, пов’язана з епідемічним спалахом небезпечних 

інфекційних хвороб».  

Зазначеним розпорядженням визначені вимоги щодо провадження 

суб’єктами господарювання діяльності, щодо безпечності харчових продуктів, 

щодо персоналу та відвідувачів, вимоги щодо дезінфекції. 

Комунальним підприємством «Київська спадщина» у відповідності до 

вимог забезпечено  проведення вхідного санітарного контролю, розміщення 

інформаційних матеріалів щодо профілактики коронавірусної хвороби                

COVID-19, проведення санітарного контролю, контактного температурного 

скринінгу, встановлення  антисептичних засобів, біотуалетів, рукомийників, 

контейнерів для побутових відходів, наявність інформаційних знаків, які 

обмежують чи забороняють рух транспортних засобів («Пішохідна зона», 

обмежувальних конусів).  

У суб’єктів господарювання наявні намети, палатки, столи, лотки у 

задовільному санітарно-технічному стані, обладнані місця торгівлі захисними 

екранами між продавцями та відвідувачами, здійснюється дотримання 

температурних режимів, визначених виробником та зазначених на маркуванні, 

ваговимірювальне обладнання сертифіковане та/або повірене, наявна таблички 

із зазначенням прізвища, імені та по батькові продавця, особова медична 

книжка, санітарний одяг , копії документів, що підтверджують якість та безпеку 

товарів, висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, 

декларації виробника або товарно-транспортної накладної, цінники на 

продукцію. 
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Відповідно до розпорядження, комунальні підприємства – організатори 

ярмарок зобов’язані забезпечити дотримання Правил благоустрою міста Києва. 

З метою виконання зазначених зобов’язань, між КП «Київська спадщина» 

та КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району» м. Києва, 

підписано договір про надання послуг з прибирання територій після проведення 

ярмарків та вивезення сміття. 

Щороку спостерігається тенденція збільшення кількості 

сільгоспвиробників, які мають бажання взяти участь у ярмарках. Жителі  

району мають можливість придбати якісну сільськогосподарську продукцію, 

яка дбайливо вирощена і вироблена українськими фермерами та підприємцями. 

 

 

ЗАХОДИ, ЯКІ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З 

МЕТОЮ НАЛЕЖНОГО ПРОВЕДЕННЯ ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ 

 

Підготовку господарства Солом’янського району до роботи в осінньо-

зимовий період 2020-2021 років проведено у відповідності до заходів, 

затверджених розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 25.06.2020 № 905 «Про 

підготовку міського господарства до осінньо-зимового періоду                       

2020/2021 років» та Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 28.07.2020 № 557 «Про заходи щодо підготовки господарства 

Солом’янського району м. Києва до роботи в осінньо-зимовий період           

2020-2021 років».  

Склад оперативного штабу та заходи щодо підготовки підпорядкованих 

підприємств житлово-комунального господарства до роботи в опалювальний 

період 2020/2021 років затверджено зазначеним розпорядженням.  
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Працівниками житлово-експлуатаційних дільниць комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва» проводяться всі необхідні роботи для 

забезпечення нормативних санітарно-технічних вимог щодо експлуатації 

приміщень житлових будинків, які перебувають у господарському віданні 

комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Солом’янського району м. Києва», та режимів функціонування 

інженерного обладнання.  

Отримано актів готовності на 100% будинків. 

Отримано паспортів готовності на 100% будинків. 

Виконані заходи з запланованих на 100%.  

 
Для подолання наслідків негоди восени та взимку комунальним 

підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом'янського району м. Києва» підготовлено 18 одиниць снігоприбиральної 

техніки, 2 автовишки, автокран, 2 нові машини аварійно-ремонтної служби та 

сучасний екскаватор.  

Вся підготовлена техніка успішно використовуються протягом року, що 

дозволяє бригаді комунальної служби оперативно реагувати на звернення 

мешканців.  

У кожній окремій одиниці спецтехніки є в наявності аптечка, 

вогнегасник, GPS - навігатор та спецодяг. Особливу увагу приділено питанню 

створення відповідних умов праці для робітників та облаштування приміщень 

для комфортного відпочинку.  

Заготовлено: солі технічної – 182,0 т.; піску – 60,0 т.; лопат для снігу і 

скребків – 610 шт. 
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Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Солом'янського району м. Києва» підготовлено техніку – 27 од., прибиральників 

– 38 чол. (2 бригади). Заготовлено 1117 т. посипкового матеріалу.  

У Комунальному підприємстві по триманню зелених насаджень    

Солом'янського району м. Києва» підготовлено 14 одиниць техніки, а саме:  

автотракторна техніка з спеціальним навісним обладнанням - 11 од.; екскаватор 

– 1 од.; автовишки – 2 од. Заготовлено: солі технічної – 31,0 т.; піску – 200,0 т.; 

лопат для снігу і скребків – 260 од. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Медична допомоги надається 383 093 мешканцям Солом’янського 

району, з них 326 181 – доросле населення, 56912 – дитяче населення 

медичними працівниками закладів охорони здоров’я, які передано до сфери 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме:  

 Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1» Солом’янського району м. Києва,                                  

просп. Комарова,3, до складу якого входить 10 амбулаторій загальної практики-

сімейної медицини; 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2» Солом’янського району м. Києва,                                  

вул. Солом’янська, 17, до складу якого входить 18 амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини; 

Комунальне некомерційне підприємство «Консультаційно-

діагностичний центр» Солом’янського району м. Києва, до складу входить 4 

філії. 
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 У закладах охорони здоров’я працюють 293 лікаря та 280 медичних 

сестер. 

По галузі «Охорона здоров’я» виконуються, в межах повноважень, 

наступні цільові програми: 

 Програма економічного і соціального розвитку м. Києва                                     

на 2018 – 2020 роки; 

 Урядова програма реімбурсації «Доступні ліки»; 

 Реалізації відшкодування вартості препаратів інсуліну в Солом’янському 

районі відповідно до постанов Уряду;   

 Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця"                                  

на 2019 –  2022 роки; 

 Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020 – 2022 роки; 

 Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз                                          

на 2017 – 2021 роки; 

 Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції                                     

на 2017 – 2021 роки. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2020 року № 235 «Про 

капітальний ремонт об′єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок 

бюджетних коштів по Департаменту охорони здоров′я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», зі змінами  

в 2020 році було виділено кошти, у сумі 2428,0 тис.грн. для проведення 

капітальних ремонтів  в закладах охорони здоров’я Солом’янського району                

м. Києва. 

У КНП «ЦПМСД № 1» проведено капітальний ремонт вхідної групи з 

облаштуванням пандусу в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини 

№ 6, що за адресою: вул. Машинобудівна, 27.  

У КНП «ЦПМСД № 2» проведено капітальний ремонт приміщень 

загального користування амбулаторії загальної практики-сімейної медицини                

№ 4, за адресою: просп. Валерія Лобановського, 2.   

У КНП «КДЦ» проведено капітальний ремонт частини фасаду будівлі, 

вул. Гарматна, 36. 

У Солом’янському районі, відповідно до доручень Уряду, запроваджено 

механізм повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів по  

програмі «Доступні ліки». Під час амбулаторного лікування пацієнтам  

Солом’янського району м. Києва, які страждають на серцево-судинні 

захворювання, цукровий діабету ІІ типу та бронхіальну астму виписуються 

рецепти на лікарські засоби. Зазначена програма надає можливість кожному 

мешканцю отримати безкоштовно або з  незначною доплатою  вкрай життєво-

необхідні лікарські засоби.  За період січень-грудень 2020 року було виписано 

71 085 рецептів на лікарські засоби, в  тому числі по нозологіях: 

 бронхіальна астма – 2 921 рецептів; 

 серцево-судинні захворювання – 55 356 рецептів; 

 цукровий діабет – 12 761 рецептів; 

 ревматичні хвороби – 47 рецептів. 
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Лікарями ендокринологами комунального некомерційного підприємства 

«Консультативно-діагностичний центр» Солом’янського району м. Києва, які  

визначені користувачами І рівня реєстру пацієнтів, що потребують 

інсулінотерапії, здійснюється виписка рецептів на ліки. Відпуск препаратів 

інсуліну на підставі виписаних рецептів лікарями-ендокринологами 

здійснюється в аптеках № 73 та № 128 КП «Фармація». 

Відповідно до реєстру на обліку  у лікаря-ендокринолога перебуває 1527 

хворих на цукровий діабет, які потребують інсулінотерапії.  

Для забезпечення хворих КНП «КДЦ» Солом’янського району м. Києва 

на інсулінозалежний цукровий діабет протягом 2020 року було відпущено 

препаратів інсуліну на загальну суму, що складає 14 002 213,11 грн. 

Відповідно до комплексної міської цільової програми «Електронна 

столиця» у закладах охорони здоров’я Солом’янського району м. Києва  

впроваджено медичну інформаційно-електронну систему «Helsi me». Дана 

система надає можливість пацієнту, не виходячи з дому, обрати свого лікаря, 

дізнатися години його прийому, записатися на прийом. Понад 205 000 

мешканців району вже обрали свого лікаря. Наразі підписання декларацій 

триває.  

Для зручностей пацієнтів та лікарів амбулаторії загальної практики-

сімейної медицини оснащені оргтехнікою та під’єднані до Інтернет-мережі, 

кожний лікар має робочий мобільний телефон. 

У межах міської цільової програми «Здоров'я киян» здійснюється збір та 

аналіз інформації щодо потреби мешканців в кардіостимуляторах, слухових 

апаратах, ендопротезах, тощо. Здійснюється забезпечення лікарськими 

засобами пільгових категорій населення за рецептами лікарів при 

амбулаторному лікуванні. Пацієнти, що перенесли трансплантацію внутрішніх 

органів, забезпечуються імуносупресивними препаратами, а також ліками на 

орфанні захворювання. Хворі на цукровий діабет забезпечені тест-смужками 
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для контролю рівня глюкози. 62 особи з інвалідністю забезпечені 

калоприймачами та гігієнічними виробами (памперсами).  

Протягом 2020 року пільговим категоріям населення було виписано 

рецепти на лікарські засоби на загальну суму, що складає                             

4 247,674 тис. грн. 

З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи щодо 

запобігання гіпертонії та ускладнень цукрового діабету в комунальному 

некомерційному підприємстві «Консультаційно-діагностичний центр» 

Солом’янського району м. Києва, вул. Гарматна, 36, працює кабінет діабетичної 

стопи та кабінет профілактики серцево-судинних захворювань.  

Лікарі, які працюють в зазначених кабінетах виявляють у пацієнтів з 

групи ризику серцево-судинну патологію та проводять профілактичні огляди у 

хворих з цукровим діабетом для попередження діабетичної стопи, результатом 

якої часто стає ампутація кінцівок. У кабінетах встановлено відповідне 

дороговартісне обладнання.  

 У кабінеті профілактики серцево-судинних захворювань проводиться 

добове моніторування електрокардіограми холтером.  

 Протягом 2020 року проведено обстеження 44 особам з серцево-

судинними захворюваннями за показами. ЕХО серця виконується лікарем 

ультразвукової діагностики за направленням лікаря-кардіолога. Протягом              

2020 року обстежено 149 хворих. 

Відповідно до Законів України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» , «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», Календаря щеплень проводиться вакцинація проти 10 інфекційних 

захворювань для дітей та дорослих На теперішній час в рамках вакцинації 

забезпечується захист від таких захворювань як гепатит, туберкульоз, дифтерія, 

правець, кашлюк, гемофільна інфекція, яка в багатьох випадках є причиною 

менінгіту, пневмонії та інших захворювань, поліомієліт, кір, паротит, краснуха. 

У 2020 році проведено вакцинацію 42 728 мешканцям району, в тому 

числі – 34 011 дітям та 8 717 – дорослим, що становить 95,8 % від планового 

обсягу. 

 У межах міської цільової програми протидії захворювання на 

туберкульоз на 2017-2021 роки здійснюються необхідні заходи, проводяться 

профілактичні флюорографічні огляди, туберкулінодіагностика дитячого 

населення, дослідження мокротиння. За 2020 рік проведено флюорографічне 

обстеження 16 067 особам із групи ризику, що становить 98,3 % від плану.  

 Протягом 2020 року було обстежено 124 хворих з підозрою на 

туберкульоз методом мікроскопії мокротиння, при цьому виявлено 6 

позитивних результатів, що становить 4,8 %. Проведено 

туберкулінодіагностику у 7 544 дітей, віком від 4 до 14 років. 

 У січні-березні 2020 року проводились флюорографічні обстеження 

жителів віддалених мікрорайонів Солом’янського району шляхом 

скринінгового обстеження на пересувному флюорографі. 

 У межах міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 

2017-2021 роки впроваджується модель надання життєво важливих послуг для 

представників груп підвищеного ризику, які живуть з ВІЛ-інфекцією у 

http://www.apteka.ua/article/114895
http://www.apteka.ua/article/114895
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Солом’янському районі. Станом на 31.12.2020 року на електронному обліку у 

лікаря-інфекціоніста перебуває 192 особи з ВІЛ-інфекцією, з них 179 особи 

отримують антиретровірусну терапію. Для діагностики осіб з ВІЛ-інфекцією  

медичними працівниками проводиться тестування швидкими тестами.  

 З метою виявлення та протидії поширенню ВІЛ-інфекції медичними 

працівниками закладів охорони здоров’я за 2020 рік протестовано 2003 осіб,   

із них виявлено серологічні маркери до ВІЛ-інфекції у 24 осіб, які взяті                     

під нагляд лікарем-інфекціоністом. 

 
 

З березня 2020 року у Центрах первинної медико-санітарної допомоги   

створено 7 мобільних бригад для забору біологічного матеріалу при проведенні 

лабораторних досліджень з метою виявлення захворювання на COVID-19. 

Медичними працівниками мобільних бригад здійснюється щоденний забір 

біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень з метою 

виявлення захворювання на COVID-19 та з подальшим транспортуванням до 

вірусологічної лабораторії. 

 Протягом 2020 року проведено 10220 виїздів мобільних бригад та  

відібрано 22795 зразків біологічного матеріалу для лабораторної 

діагностики на COVID-19 методом ПЛР. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ 

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ, КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

У підпорядкуванні управління культури Солом’янської  районної в місті 

Києві державної адміністрації функціонує 24 заклади культури: 6 

мистецьких шкіл – 4 музичні, 1 школа мистецтв, 1 художня школа, 

централізована бібліотечна система, яку складають 17 бібліотек;  клубний 

заклад «Будинок культури Жуляни». 
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Робота управління спрямована на удосконалення діючої мережі 

закладів культури району, зміцненню їх матеріально-технічної бази, підтримку 

талановитої молоді, задоволення культурних і духовних потреб населення та 

організацію його дозвілля шляхом реалізації: 

 Комплексної міської цільової програми «Столична культура                    

2019 – 2021»;   

 Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019–2021»; 

 Міської програми «Про затвердження концепції розвитку української 

мови, культури і виховання історичної пам’яті у жителів м. Києва                  

на 2015–2020 роки» та інш. 

 

Школи естетичного виховання 

  Протягом 2020 року школи працювали відповідно до навчальних планів 

роботи. Головним напрямком методичної та виховної роботи було 

вдосконалення методики викладання, підвищення якості форм і методів 

навчання, виконавської майстерності, активізації концертної діяльності.  

 
У закладах систематично проводились різноманітні конкурси, 

фестивалі, масові заходи, художні виставки та багато інших культурно- 

мистецьких заходів. Вихованці приймали участь у концертах Національної 

філармонії України та різноманітних міжнародних, всеукраїнських та міських 

конкурсах і фестивалях, де отримають найвищі результати. Викладачами 

активно проводились заходи під час роботи секцій міського методичного 

об’єднання та курсів підвищення кваліфікації – проводились лекції, відкриті 

уроки, підтримка інформаційним забезпеченням, також вони презентували свої 

авторські цікаві методичні доповіді, роботи, реферати та семінари, з 

урахуванням карантинних обмежень. 

Протягом року продовжив роботу Фестиваль мистецтв «Творчі зустрічі 

на Солом'янці», у якому задіяні усі мистецькі школи району. Фестиваль 

складається з низки мистецьких заходів – різножанрові концерти, художні 

виставки, творчі проекти тощо. Відповідно до календарного плану заходи 

пройшли, з урахуванням карантинних заходів і онлайн, та демонструвались у 

соціальних мережах.  



44 
 

Враховуючи нові реалії сьогодення, вихованцями усіх закладів культури 

підпорядкованим управлінню, Центром дитячої та юнацької творчості та 

Палацом дитячої та юнацької творчості на новорічно-різдвяні свята були 

підготовлені онлайн привітання зі святковими музичними композиціями, 

виставками художніх робіт та майстер-класами. 

У травні 6 найталановитіших вихованців шкіл отримали творчі стипендії 

голови Київської міської державної адміністрації. 

Загальний контингент учнів становить – 2402 дітей, з них 246 

навчаються на групах самоокупності. Вчителів – 331. Участь учнів у конкурсах 

та фестивалях Всеукраїнського, міжнародного та міського рівнів складає 58 

творчих змагань, в яких приймали участь та завойовували призові місця понад 

150 вихованців у складі ансамблів,оркестрів та виконавців-солістів.  

 

Бібліотеки Централізованої бібліотечної системи (17) 

Бібліотеки надають мешканцям району близько 40 різноманітних послуг 

щодо задоволення їх потреб та інтересів. Це – цільові програми та проєкти; 

клуби, об’єднання за інтересами; безоплатний доступ до Інтернету                       

з консультаційною підтримкою; благодійний рух, заходи з обслуговування 

малозахищених соціальних груп користувачів та людей з інвалідністю, 

внутрішньо переміщених осіб; акції підтримки дітей з малозабезпечених та 

багатодітних сімей, вихованців дитячих будинків; юридичні консультації; 

творчі зустрічі з авторами книг, в т.ч. онлайн-зустрічі; творчі, мистецькі, 

просвітницькі зустрічі; психологічні тренінги та тренінги з особистісного 

розвитку; виїзні масові заходи у закладах, установах, на вулиці; АРТ-локації – 

творчі бібліотечні майданчики, ремісничі художні майстерні, майстер-класи; 

простори для настільних ігор; кінопокази та мульт-покази; онлайн-читання та 

відеочитання; складання літературних кросвордів, віртуальних інтелектуальних 

ігор, тестів, вікторин; тематичні уроки, професійні тренінги, лекції, семінари та 

вебінари; концерти у Zoom форматі; консультативна та інформаційна допомога; 

пошук інформації, баз даних для виконання навчальних і творчих робіт; 

дискусійні клуби; написання книжкових рецензій; онлайн-уроки з 

бібліотекарем – англійська в insta-stories; нетипові літературні знайомства: 

таємничі містерії, бібліоночі; віртуальні огляди книг; меморіальні куточки, 

літературно-музейні експозиції, кімнати-музеї; віртуальні довідкові служби; 

моніторинг актуальних новин міста та району, щоденні онлайн-публікації 

«Сьогодні у пресі»; створення та ведення бібліотечних YouTube-каналів, 

Telegram-каналів, блогів та сторінок у соцмережах: електронні послуги – пошук 

та замовлення книг через електронний каталог, Android–додаток та Telegram-

бот; профорієнтаційні послуги та багато іншого. 

Основні показники: 

 Бібліотечний фонд на 01.01.2021 р. становить 431505 примірників; 

 Кількість користувачів – 57043 (100,5% від річного плану; 

 Кількість відвідувань – 453026; 

 Кількість заходів для користувачів – 1872, в т.ч. 1364 – заходи онлайн; 

 Кількість відвідувань масових заходів – 139792; 

 Документовидача – 1066190 (100,6% від річного плану; 
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 Кількість книжкових виставок - 1563, в т.ч. 853 – віртуальні; 

 Кількість клубів, гуртків, об’єднань за інтересами – 28, 308 занять,      

9068 відвідувань; 

 Кількість навчань з ІТ для користувачів – 265, присутніх на них 527 осіб; 

 Реалізація 5-ти загальносистемних, 13-ти авторських і 2-х партнерських 

програм та проєктів. 

 Інформаційне представництво бібліотек ЦБС Солом’янського району в 

Інтернеті: 2 сайти, 22 блоги, 38 сторінок у соціальних мережах Facebook, 

Twitter, Instagram, 6 Telegram-каналів та 12 YouTube-каналів.  

 Користувачів, підписаних на сторінки групи у соціальних мережах – 

36116. 

 В блогах, соціальних мережах зроблено 10353 інформаційних дописи. 

 Число звернень віддалених користувачів на сайти бібліотек – 115848, на 

блоги бібліотек – 303595. 

 У Вікіпедії було написано 23 нових статті, створено 7 файлів та здійснено 

406 редагувань існуючих статей. 

Українська бібліотечна асоціація визначила переможців Всеукраїнського 

конкурсу на здобуття звання «Бібліотека року» 2020 року, нею стала 

Центральна районна бібліотека імені Федора Достоєвського ЦБС 

Солом’янського району міста Києва – за проєкт промоції та популяризації 

читання «Книжкові медіатори». 

 

Клубний заклад «Будинок культури Жуляни» 

Заклад працює на задоволення культурних потреб населення, розвиток 

усіх видів жанрів самодіяльної народної творчості, аматорського мистецтва, 

народних художніх промислів, створення та організація діяльності гуртків, 

творчих колективів тощо. У закладі працюють студії за різноманітними 

напрямами, які відвідують понад 80 дітей. Студії мають різну жанрову 

направленість: вокальний колектив «В настрої», творча майстерня «Фантазія», 

театр естрадних мініатюр, студія хореографії та дефіле, народний вокальний 

ансамбль «Вербиченька». Всі заходи проводились з урахуванням карантинних 

обмежень. 

  Протягом року працівниками клубу було проведено різні за формою та 

тематикою культурно-дозвіллєві, соціально-культурні, просвітницькі заходи,   

проведені заходи для мешканців до державних та міських свят.  

 

 

Загальнорайонні заходи 

  З початку року, відповідно до Комплексної міської цільової програми 

«Столична культура 2019 – 2021», проведені мистецькі заходи: 

 у березні для мешканців району проведено святкову програму до 

Масниці: святковий концерт, народні забави, різні спортивні змагання, 

зокрема, інтерактивні ігри та весняний аквагрим. Гарний настрій гостям 

подарували творчі колективи з хедлайнером заходу «Театр пісні 

«Джерела». Окрім веселих активностей, відвідувачів заходу також 



46 
 

пригощали традиційними смаколиками. Кульмінацією для всіх стало 

спалення символу зими Марени; 

 у жовтні пройшло покладання квітів до Солом’янського меморіалу           

з нагоди Дня захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та Дня 

українського козацтва з метою вшанування пам’яті воїнів усіх часів, які 

боролися за державний суверенітет України та її незалежність; 

 також у жовтні, пройшли урочистості з покладанням квітів до 

Солом’янського меморіалу з нагоди відзначення Дня вигнання нацистів із 

України у Другій світовій війні; 

 
 

 у листопаді до Солом'янського меморіалу пройшло покладання квітів з 

нагоди 77-ї річниці вигнання нацистів з Києва у Другій світовій війні. 

У заходах брали участь ветеранські організації району, громадська рада 

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації та слухачі 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 

 

Капітальні та поточні ремонти. 

        Відповідно до Комплексної міської цільової програми «Столична культура 

2019–2021» у 2020 році проведено у бібліотечних закладах: 

        капітальний ремонт у БСЧ імені М. Лермонтова відбулася заміна 2-х 

вхідних груп, заміна та ремонт підлоги. Проведено капітальний ремонт (заміна 

вікон) у 6-ти бібліотеках: бібліотека імені І. Багряного, бібліотека імені                    

М. Бажана, бібліотека імені Є. Гуцала, бібліотека імені М. Реріха, бібліотека 

імені І. Світличного, бібліотека «Солом’янська». Також у 2020 році проведено 

поточний ремонт у 5-ти бібліотеках: ремонт сходів – бібліотека імені                        

О. Довженка; ремонт підлоги – бібліотека імені І. Світличного; видалення 

грибка, косметичний ремонт стін та стелі – бібліотека імені М. Реріха, 

бібліотека «Солом’янська»; видалення грибка, косметичний ремонт стелі, стін, 

підлоги − бібліотека № 11; ремонт санвузла − бібліотека «Солом’янська». 
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Школах естетичного виховання проведено наступні поточні ремонти: 

у Київській дитячій музичній школі № 15 ім. В. Щигловського проведено 

ремонт даху вхідної групи, у Київській дитячій музичній школі № 33                  

ім. В. Пухальського – шліфовка паркету у 30 класах та ремонт вхідної групи            

(та запасних вхідних груп) із встановленням пандусу. 

 

 


