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Громадський звіт про роботу Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації за ІІ півріччя 2020 року
(слайд 2) У 2020 році виконувалось 42 бюджетні програми, на які було спрямовано
понад 1 мільярд 628 мільйонів 440 тисяч гривень бюджетних коштів або майже на 10%
більше ніж у 2019 році.
(слайд 3) Одним з пріоритетних напрямків, на який спрямовано 75,9% загального
обсягу видатків району це, як завжди, - галузь «Освіта». Обсяг коштів на виконання
цієї програми за 2020 рік становить 1 мільярд 236 мільйонів 710 тисяч гривень, що
майже на 100 мільйонів гривень більше ніж у 2019 році.
(слайд 4) На видатки споживання спрямовано 92% від загального обсягу витрат на цю
галузь. Це оплата праці вчителів, вихователів та іншого персоналу закладів освіти,
видатки на харчування дітей та учнів, оплата за енергоносії та інші видатки із
забезпечення належного функціонування освітніх закладів.
(слайд 5) На видатки розвитку спрямовано 101 мільйон 581 тисяча 400 гривень. За
рахунок коштів бюджету розвитку виконувалися роботи з реконструкції будівлі
дошкільного навчального закладу санаторного типу № 151 на вул. Івана Виговського,
10-А, на що спрямовано 13 мільйонів 461 тисяча гривень. Загальна кошторисна
вартість складає – 41 мільйон 207 тисяч гривень. Це збільшило потужність закладу на
42 місця (2 групи).
(слайд 6) У межах проєкту проведено реконструкцію будівлі з врахуванням
енергозберігаючих заходів, а саме: встановили енергозберігаючі освітлювальні
прилади, систему вентиляції з рекуперацією та погодозалежне регулювання опалення.
(слайд 7) Крім того, влаштували вентильований фасад, що є більш довговічним і
естетичним рішенням.
У харчоблоці встановили технологічне обладнання для приготування дієтичних страв.
Також встановили у будівлі підйомник для транспортування страв на поверхи для
роздачі у групах.
(слайд 8) У групах встановили меблеве обладнання, яке виготовляли за
індивідуальними кресленнями, в т.ч. вбудовані ігрові комплекси.
На майданчиках для прогулянок влаштували сучасні ігрові комплекси, які встановлені
на безпечне гумове покриття. Також організовано міні-стадіон з футбольними
воротами. На території садочку організовано зону юних натуралістів, де встановлено
високі грядки для проведення пізнавальних занять.
(слайд 9) Окрім того, у 2020 році проведено ремонтні роботи на понад 80 об’єктах цієї
галузі на суму 53 мільйони 353 тисячі гривень.
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Ремонтні роботи виконано у 44 освітніх закладах. Майже 12 мільйонів гривень було
спрямовано на заміну вікон у 13 освітніх закладах. Також було відремонтовано та
утеплено фасади будівель у 8 закладах на суму 7 мільйонів 779 тисяч гривень,
проведено капітальний ремонт покрівель будівель 7 закладів на суму 4 мільйони 238
тисяч гривень, відремонтовано приміщення у 6 закладах на суму 3 мільйони 330 тисяч
гривень, санвузли - у 7 закладах на суму 3 мільйони 480 тисяч гривень, харчоблоки - у
5 закладах на суму 2 мільйони 905 тисяч гривень, тіньові навіси та ігрові майданчики у 5 закладах на суму 3 мільйони 340 тисяч гривень, капітальний ремонт 2-х басейнів у
дитячих дошкільних закладах на суму 3 мільйони 405 тисяч гривень, благоустрій
території у 6 закладах на суму 4 мільйони 68 тисяч гривень, капітальний ремонт
інженерних мереж 20 закладів на суму майже 4 мільйони 500 тисяч гривень.
(слайд 10) У межах видатків на благоустрій виконано роботи для організації
доступного простору для дітей з вадами зору спеціалізованої загальноосвітньої школи
– інтернату № 5 на вул. Вишгородській, 35 на суму близько 1 мільйона 200 тисяч
гривень. Так, у 2020 році завершили роботи з облаштування пішохідної доріжки, що
розташована між воротами та вхідною групою закладу, та встановили на ній тактильну
плитку. Також провели роботи з капітального ремонту електромереж та
електрощитових. Частина території навколо закладу заасфальтована та забезпечена
тактильними елементами доступності, які допомагають дітям самостійно
орієнтуватися на території закладу.
(слайд 11) У межах перспективного проєктування проводилися роботи з виготовлення
проєктів на реконструкцію загальноосвітньої школи № 242 на проспекті Правди 64-Г.
Розпочато будівельні роботи на цьому об’єкті, сума яких становить понад 1 мільйон
гривень.
(слайд 12) Крім того, в межах капітальних вкладень розпочато роботи по отриманню
вихідних даних для виготовлення проектної документації для будівництва будівлі
дошкільного навчального закладу № 600 на вул. Юрківській, 3.
(слайд 13) Також під час реалізації 5-ох громадських проєктів – переможців конкурсу
виконано роботи з капітального ремонту у 3-ох освітніх закладах на суму 3 мільйони
357 тисяч гривень.
(слайд 14) На придбання обладнання та інших необоротних активів для закладів освіти
у 2020 році спрямовано 25 мільйонів 17 тисяч гривень. У межах зазначених коштів
було придбано комп’ютерну техніку, багатофункціональні пристрої, мультимедійне
обладнання, інтерактивні дошки та комплекти меблів в межах програми Нова
українська школа та багато іншого.
(слайд 15) З січня 2018 року відповідно до рішення Київської міської ради утримання
закладів охорони здоров’я комунальної форми власності територіальної громади міста
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Києва, у тому числі Центрів Подільського району здійснюється через Департамент
охорони здоров’я.
Усі заклади охорони здоров’я Подільського району підключені до системи Helsi.mе, в
установах впроваджено ведення електронного запису на прийом до лікарів, вводяться
електронні картки пацієнтів. Крім того, заклади первинної медико-санітарної
допомоги Подільського району м. Києва зареєстровані в системі «Електронне
здоров’я».
З квітня 2018 року в Центрах первинної медико-санітарної допомоги Подільського
району запроваджено підписання декларацій лікаря з пацієнтом. Станом на сьогодні, в
єдиній електронній системі обміну медичною інформацією зареєстровано 153 618
пацієнтів, що складає 73,6% від всього населення Подільського району.
(слайд 16) У 2019 році забезпечено впровадження проєкту «Лікар у Вашому домі».
Участь у програмі взяли 22 дисциплінарні бригади. За І квартал 2020 року, за
програмою «Лікар у Вашому домі» було здійснено 157 виїздів та надано медичну
допомогу 2105 особам.
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», у зв’язку із запровадженим
карантином реалізацію пілотного проєкту «Лікар у Вашому домі» тимчасово
призупинено.
(слайд 17) Закладами охорони здоров’я забезпечено виписку рецептів на пільговій
основі. Так, за 2020 рік згідно з Урядовою Програмою «Доступні ліки» виписано 24
302 рецепти на пільговій основі.
(слайд 18) За 2020 рік повністю було забезпечено потребу у вакцинах і графік
імунізації виконувався у повному обсязі. Своєчасність проведення первинного
вакцинального комплексу склала 88,1%. Показник вакцинації дітей проти кору в 1
рік – 99,2%. Показник вакцинації дітей проти кору в 6-ти річному віці – 97,6%.
Відсоток обстежених дітей методом туберкулінодіагностики – 23,5%.
(слайд 19) Також закладами охорони здоров’я Подільського району надається медична
та реабілітаційна допомога учасникам бойових дій АТО/ООС. Станом на 01.01.2021 у
Центрах під спостереженням перебуває учасників бойових дій АТО/ООС – 622 особи,
з них 13 осіб – інваліди війни. Обстежено та проліковано – 276 осіб. За 2020 рік на
проходження реабілітації було направлено 82 особи.
Крім того, в Центрах Подільського району за 2020 рік було проведено тестування на
ВІЛ-інфекцію 2600 особам.
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(слайд 20) Також вжито заходи щодо надання медичної допомоги пільговим верствам
населення, зокрема УБД, ветеранам війни, особам, які мають статус внаслідок аварії на
ЧАЄС. Станом на 01.01.2021 під спостереженням перебуває – 1 978 ветеранів війни та
УБД і постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС – 2 496 осіб.
(слайд 21) З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 проведено комплекс
заходів.
Так, з 28.03.2020 в Центрах первинної медико-санітарної допомоги Подільського
району функціонують три мобільні медичні бригади з проведення заборів зразків
біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19.
Станом на 01.01.2021 було здійснено 10 900 виїздів мобільних бригад для забору
біологічного матеріалу. Здійснено відбір 15 219 зразків біологічного матеріалу для
лабораторної діагностики методом ПЛР. В Центрах було проведено 1 303 швидкі
експрес-тести на COVID-19.
(слайд 22) Станом на 01.01.2021 на території Подільського району було підтверджено
8 722 випадки захворювання на COVID-19. З них одужало 2 355 осіб, госпіталізовано –
1 052 особи, померлих від ускладнень – 80 осіб.
(слайд 23) Не менш важливим було і виконання бюджетних програм галузі «Житловокомунальне господарство». У 2020 році на цю галузь спрямовано 185 мільйонів 54
тисячі гривень, що на 24 мільйони гривень більше ніж у 2019 році.
(слайд 24) Всього виконано робіт з капітального ремонту на 293 об’єктах житловокомунального господарства на суму 110 мільйонів 448 тисяч гривень. У межах
виділених коштів виконано роботи з асфальтування прибудинкових територій і
внутрішньоквартальних проїздів та з капітального ремонту міжбудинкових проходів
на 96-ти об’єктах на суму близько 50 мільйонів гривень. Крім того, за кошти
державної субвенції виконано капітальний ремонт міжбудинкових проходів
(облаштування пішохідних доріжок фігурними елементами мощення (ФЕМ) на 8
об’єктах на суму близько 10 мільйонів гривень, завдяки цьому покращено благоустрій
та зовнішній вигляд території.
(слайд 25) У межах коштів на капітальний ремонт об’єктів житлового господарства
проводились роботи з забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів, на їх
виконання у 2020 році спрямовано понад 3 мільйони 765 тисяч гривень, за рахунок цих
коштів виконано капітальний ремонт 25 ліфтів у 18-ти будинках.
(слайд 26) Крім того, на капітальний ремонт об’єктів житлового господарства
спрямовано 36 мільйонів гривень, за рахунок цих коштів проведено капітальний
ремонт 46 покрівель, проведено капітальний ремонт інженерних мереж у 21-му
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житловому будинку, відремонтовано електромереж та електрощитових в 47 будинках,
проведено капітальний ремонт вхідної групи в 1-му будинку та реалізовано 1 проєкт
громадського бюджету №1352 «Реконструкція дитячого майданчика вул. В. Порика, 3а».
Також у 2020 році в житлових будинках комунальної власності району відповідно до
міської програми замінено (реконструйовано) 27 одиниць ліфтів. Щорічна потреба в
заміні ліфтів значно вища. Станом на 01.01.2021 налічується близько 491 ліфт, який
необхідно замінити. У пропозиціях до міської програми на 2021 рік надано 107
одиниць найбільш зношених ліфтів.
У 2020 році знято 414 сухостійних дерев, кроновано 621 дерево, відремонтовано 144
лави для відпочинку, виконано поточний ремонт покрівель в 57 будинках, виконано
поточний ремонт вхідних груп (піддашки, сходи/ганки, двері) – 259 одиниць, очищено
280 одиниць зливоприймачів, відремонтовано 53 дитячі майданчики, проведено
поточний ремонт 17-ти балконів, проведено герметизацію між панельних стиків 160
пог. м, проведено поточний ремонт фасадів в 5-ти будинках.
(слайд 27) У 2020 році завершили реконструкцію вулиці Покровської. Там повністю
замінили бетонну основу дороги на бруківку, облаштували нову дощову каналізацію
та тротуари, встановили сучасне освітлення. Також завершили середній ремонт вулиці
Оболонської у межах якого виконали цілий комплекс робіт. Завдання міського голови,
щоб дороги були комфортними і сучасними. Відремонтувати всі дороги одномоментно
– неможливо. На це потрібен час і великі кошти. Але ми робимо все, щоб не збавляти
взятих темпів з оновлення інфраструктури району.
Крім того, пріоритетним питанням є обрання управителя у багатоквартирних
будинках. Постійно проводиться відповідна робота з співвласниками. Станом на
01.01.2021 комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Подільського району» обрано управителем у 9-ти житлових будинках.
(слайд 28) Слід зазначити, що другий рік поспіль, з метою підвищення зацікавленості
мешканців у створенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та
реалізації енергоефективних заходів, у 2020 році на капітальний ремонт житлового
фонду на умовах співфінансування виділено майже 11 мільйонів гривень, що на 8
мільйонів більше ніж у 2019 році. Ми бачимо позитивну динаміку в цьому напрямку та
бажаючих взяти участь у цій програмі щодня зростає. Це свідчить про те, що
співвласники багатоквартирних будинків готові долучатися до ремонту своїх будинків
разом з містом. У 2020 році виконано роботи на умовах співфінансування у 56
будинках.
(слайд 29) Крім того, задля недопущення розповсюдження короновірусної інфекції
COVID-19 на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових
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будинків спрямовано 1 мільйон 582 тисячі гривень, а також 2 мільйони 68 тисяч
гривень спрямовано на утримання закріплених внутрішньо квартальних проїздів.
(слайд 30) У межах видатків розвитку виконано роботи з будівництва зовнішніх мереж
водопостачання та каналізації в приватному секторі (вул. Зоряній, вул. Гомельській,
пров. Зоряному, пров. Гомельському та Замковецько-Білицький масив), протяжністю
більше 2 кілометрів, загальна вартість цих робіт у 2020 році 8 мільйонів 183 тисячі
гривень. Виконання робіт на цьому об’єкті завершено.
(слайд 31) У межах видатків споживання здійснювалися витрати на утримання та
благоустрій зелених насаджень Подільського району, обсяг яких складає 57 мільйонів
135 тисяч гривень. Це витрати на оплату праці працівників, які виконують роботи з
благоустрою, придбання посадкового матеріалу, ґрунту, мінеральних добрив, пального
та інші витрати з благоустрою території району.
(слайд 32) У межах видатків на благоустрій використано 944 тисячі гривень на
упорядкування дорожнього руху в центральній частині Подолу, за рахунок яких
встановлено 4 автоматичних болларди та забезпечено обслуговування іншого
дорожнього обладнання.
(слайд 33) Окрім того, в межах видатків на благоустрій реалізовано два громадських
проекти: «Облаштування доріжки через лісопаркову зону парку «Сирецький Гай» та
«Еколого-культурна стежка «Віковічні дуби» загальний обсяг видатків на їх
реалізацію становить 449 тисяч гривень.
(слайд 34) У 2020 році повністю закінчені роботи з оновлення парку «Куренівський».
Куренівський парк – одна з найбільших паркових зон району, якій більше ніж
півстоліття. Тепер, після масштабної реконструкції, це комфортний простір для
активного, спортивного та сімейного відпочинку.
Тут є все для дозвілля з дітьми – дитячі та спортивні майданчики для різних вікових
груп, дитячий автодром, де дітлахи можуть не тільки покататися, а й вивчити правила
дорожнього руху.
Ще в минулому році оновили центральну вхідну групу, тепер її прикрашають клумби
із висадженими багаторічними та вічнозеленими рослинами. Облаштували 15
кілометрів сучасної зрошувальної системи, встановили «сухий» фонтан із
різнокольоровою підсвіткою. Також, задля безпеки та збереження посадкового
матеріалу, на території зони відпочинку встановили систему відеонагляду – 31 камера
спостереження. В автомістечку «Куренівського» облаштували нові дороги з розміткою
та знаками, що підсвічуються, перехрестями, розв’язками, тунелем, залізничним
переїздом та зупинками для пасажирів.
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(слайд 35) Крім того проводився капітальний ремонт парку «Березовий гай».
Парк має більш ніж вікову історію. Головною пам’яткою парку є будинок в якому
проживав Тарас Григорович Шевченко «Будинок на Пріорці». У парку є і старий 300 літній дуб. Дуб охороняється як пам’ятка природи місцевого значення.
Парк розділений на декілька функціональних зон - просвітницька, де «Будинок на
Пріорці» та місце для дитячого відпочинку – з встановленими дитячими
майданчиками.
На даний час парк відновлено. Проведені оновлюючі висадки дерев, кущів, відновлено
газон та влаштовано тематично - етнічний квітник.
Також в межах поточного благоустрою в парку біля кінотеатру «Шевченка»
влаштовано квітник та відновлено газон.
(слайд 36) Закінчена реконструкція та благоустрій скверу ім. Кузьми Скрябіна на вул.
Василя Порика, 7-9. Завершені роботи з влаштування поливо-зрошувальної системи,
висадки дерев та кущів.
(слайд 37) На виконання бюджетних програм галузі «Культура та мистецтво» у 2020
році спрямовано 22 мільйони 294 тисячі гривень. З них – на заробітну плату
бібліотекарів та інших працівників галузі, оплату за спожиті енергоносії, проведення
заходів використано 19 мільйонів 159 тисяч гривень.
(слайд 38) У 2020 році продовжено роботу з створення нового бібліотечного простору.
У межах цього проєкту виконано роботи з капітального ремонту бібліотеки імені
Корнія Чуковського на проспекті Правди, 88-Б на суму 389 тисяч гривень. Роботи були
розпочаті у 2019 році, загальна кошторисна вартість ремонту бібліотеки 2 мільйони
400 тисяч гривень.
(слайд 39) Також у межах видатків розвитку бюджету міста Києва відремонтовано
приміщення у бібліотеці імені Джамбула Джабаєва, що на вул. Червонопільській,
11/13, на суму 647 тисяч гривень та роботи з капітального ремонту вхідної групи
бібліотеки № 123, що на просп. Свободи, 2-В, на суму 561 тисяча гривень. На
придбання сучасного обладнання для бібліотек та поповнення бібліотечного фонду
спрямовано 1 мільйон 538 тисяч гривень.
(слайд 40) На соціальний захист та соціальне забезпечення у 2020 році використано 75
мільйонів 677 тисяч гривень, що на 15 мільйонів гривень більше ніж у 2019 році.
(слайд 41) Видатки споживання по цій галузі становили 55 мільйонів 617 тисяч
гривень. Кошти спрямовані на забезпечення виконання міських цільових програм
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«Турбота. Назустріч киянам» та «Соціальне партнерство», а також на виконання
бюджетних програм галузі «Молодіжна політика».
(слайд 42) За рахунок видатків розвитку відремонтовано приміщення 3-х клубів за
місцем проживання на суму 4 мільйони 98 тисяч гривень, це клуби за місцем
проживання «Академія дитинства» на провулку Квітневому 4, «Олімп» на проспекті
Правди, 92 та клуб «Виноградар» на проспекті Свободи, 26-Б (роботи в якому
виконувалися в рамках реалізації громадського проекту).
(слайд 43) За рахунок коштів бюджету розвитку створено належні умови для
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у
новоствореному будинку сімейного типу на вул. Генерала Шаповала, 2. У квартирі
виконано капітальний ремонт та придбано необхідне обладнання. Обсяг видатків на
капітальний ремонт і облаштування будинку сімейного типу становить понад 2
мільйони гривень.
Новий дитячий будинок сімейного типу розташований на 6 поверсі, загальною
площею 170,00 кв.м., житловою площею 86,80 кв.м. Чотирьох кімнатна квартира
складається з кухні, вітальні, трьох спалень для вихованців та спальної кімнати для
батьків-вихователів. У ній також є комора-пральна, три ванні кімнати, лождія та
передпокій. Відповідно до робочого проєкту на об’єкті завершений капітальний
ремонт приміщення, встановлено необхідне обладнання та придбані меблі.
(слайд 44) Також, за рахунок субвенції з державного бюджету проведено видатки у
обсязі 2 мільйони 465 тисяч гривень на придбання квартир для трьох дітей сиріт.
(слайд 45) Також за рахунок субвенції з державного бюджету здійснено виплату
грошової компенсації вартості житла для 2-х осіб з інвалідністю внаслідок війни з
числа учасників бойових дій в Афганістані та 1 особі з інвалідністю внаслідок війни з
числа учасників АТО/ООС, а також 1 особі з числа внутрішньо переміщених осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в обсязі 8
мільйонів 51 тисяча гривень.
(слайд 46) За 2020 рік нараховано субсидій на житлово-комунальні послуги на суму 71
мільйон 586 тисяч 302 гривні. У готівковій формі – 70 мільйонів 875 тисяч гривень, у
безготівковій формі – 710 тисяч 387 гривень.
Станом на 01.01.2021 субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначено
більше 6-ом тисячам домогосподарств (6373).
(слайд 47) За 2020 рік нараховано пільг на житлово-комунальні послуги у готівковій
грошовій формі (через уповноважені банківські установи та Укрпошту) та готівковій
безгрошовій формі (через АТ «Ощадбанк») на суму 76 мільйонів 757 тисяч гривень. У
готівковій формі – 21 мільйон 943 тисячі гривень, в безготівковій формі – 54 мільйони
814 тисяч гривень.
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(слайд 48) Крім того, окремим і важливим питанням на сьогодні залишається облік,
реєстрація та надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Станом на
01.01.2021 в районі зареєстровано 8 802 особи зазначеної категорії.
(слайд 49) На період дії карантину Урядом запроваджено допомогу фізичним особампідприємцям, які належать до І та ІІ груп платників єдиного податку, на дітей до
досягнення нею 10-річного віку у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для
дітей відповідних вікових груп (для дітей віком до 6-ти років – 1779 грн; для дітей
віком від 6-ти до 10-ти років – 2218 гривень). Такою послугою скористались 440
фізичних осіб-підприємців.
(слайд 50) Також було здійснено координацію роботи в напрямку забезпечення
продуктовими наборами, які надавались соціально залежним верствам населення за
сприяння Єдиного координаційного центру. Так, за 2020 рік працівниками закладів
соціального захисту продуктовими наборами забезпечено 5 126 малозахищених
мешканців району різних категорій.
(слайд 51) Окрім того, у 2020 році продовжено роботи по виготовленню проєкту на
реконструкцію соціально важливого об’єкта «Реконструкція будівлі на проспекті
Правди, 4 для розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у
Подільському районі», на що спрямовано 1 мільйон 244 тисячі гривень. Виготовлення
проєкту завершено і у поточному році будуть виконуватися роботи з реконструкції цієї
будівлі, обсяг капітальних вкладень, який заплановано в бюджеті на 2021 рік
становить 40 мільйонів гривень.
(слайд 52) Також у 2020 році здійснювалося коригування кошторису на реконструкцію
нежитлової будівлі на вул. Мостицькій, 20 для створення умов з надання соціальних
послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Подільському районі, на це
спрямовано понад 700 тисяч гривень.
(слайд 53) Крім того, у 2020 році 17 осіб отримали одноразову натуральну допомогу
«пакунок малюка», яка з кінця липня була замінена на грошову компенсацію його
вартості. Таку компенсацію отримали протягом звітного періоду 432 особи.
(слайд 54) На виконання програм по галузі «Фізична культура і спорт» спрямовано 9
мільйонів 266 тисяч гривень. На видатки споживання спрямовано 8 мільйонів 856
тисяч гривень або 95,6% загального обсягу видатків на дану галузь, за рахунок цих
видатків здійснювала свою діяльність дитячо-юнацька спортивна школа №4 та Центр
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проводились районні спортивні
заходи. У межах видатків розвитку придбане спортивне обладнання та інвентар на
суму 409 тисяч гривень.
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(слайд 55) У Подільській районній в місті Києві державній адміністрації функціонує
Центр надання адміністративних послуг, де надається 200 адміністративних послуг
(реєстрація місця проживання, реєстрація бізнесу, реєстрація нерухомого майна,
оформлення закордонних паспортів, паспортів громадянина України у вигляді IDкартки та інші). За 2020 рік Центром надано 70 335 послуг.
Запроваджено надання послуги «єМалятко», яка дає можливість отримати до 9
державних послуг для новонародженого за 1 заявою.
Крім того, з’явилися нові послуги (державної реєстрації нових транспортних засобів,
їх перереєстрація у зв’язку зі зміною анкетних даних власника (без огляду експерта) та
обмін/отримання нового посвідчення водія у зв’язку з втратою чи викраденням та
зміною анкетних даних).
(слайд 56) Розширено роботу та інформування заявників з надання адміністративних
послуг в електронному вигляді (15). Забезпечено направлення результатів
адміністративних послуг поштовим зв’язком (109). Забезпечений попередній запис
заявників для отримання усіх адміністративних послуг та надання таких послуг через
вебпортал та в телефонному режимі.
(слайд 57) Крім того, для покращення процесу сплати адміністративного збору для
суб’єктів звернень встановлено додатковий банківський термінал з можливістю оплати
банківською карткою.
Для інформування заявників з питань роботи центрів надання адміністративних послуг
та отримання адміністративних послуг забезпечено посилену роботу в call-центрі в
програмі «Callway 1551» в тому числі у філії ЦНАПу.
Також для адаптації отримання послуг для осіб з додатковими потребами в Центрі та у
філії організовано надання послуг перекладача жестової мови через відеозв'язок
«Сервіс УТОГ».
(слайд 58) Також у Подільському районі за 2020 рік організовано та проведено 37
сільськогосподарських ярмарків за участю 4001 учасника, реалізовано біля 4 тисяч тон
сільськогосподарської продукції.
Також за звітний період проконтрольовано проведення 151 сезонного ярмарку, де
щоразу брало участь біля 100 учасників.
За звітний період в Подільському районі столиці відкрито 21 новостворений заклад
торгівлі, за рахунок чого створено 107 робочих місць.
(слайд 59) У 2020 році на реалізації у Подільському районі міста Києва перебувало 54
проєкти-переможці Громадського бюджету з загальним обсягом фінансування 13
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мільйонів 703 тисячі гривень. Реалізовано 50 проєктів на суму 11 мільйонів 446 тисяч
гривень.
У 2020 році у зв’язку з карантинними обмеженнями не реалізовано 2 проєкти, які
передбачали проведення масових та спортивних заходів для молоді. У поточному році
реалізація громадських проектів буде завершена в межах бюджетних асигнувань на
2021рік.
З метою забезпечення ефективної реалізації проєктів громадського бюджету у 2020
році забезпечено плідну співпрацю відповідальних виконавців – структурних
підрозділів Подільської райдержадміністрації з авторами проєктів-переможців, по всіх
проєктах проведено процедури закупівлі згідно з чинним законодавством, укладено
договори на виконання робіт та закупівлю обладнання. Завдяки Громадському
бюджету юні подоляни отримали сучасне музичне та звукове обладнання, проектори,
комп’ютерну техніку, мультимедійні комплекси, сучасні набори Лего для розвитку та
спілкування дітей та учнів.
ПЛАНИ НА 2021-2022 РОКИ
(слайд 61) Серед пріоритетів – реконструкція Контрактової площі. Наразі підготовлено
проєкт розпорядження щодо затвердження загальної кошторисної вартості даного
об'єкта відповідно до отриманого Експертного звіту по проєкту «Реконструкція
інженерно-транспортних споруд та скверів № 1, № 2, № 3 на Контрактовій площі».
Ретельна підготовка розпорядчої та проєктної документації дозволить своєчасно та
якісно виконати поставлені завдання з реконструкції площі нашого історичного
Подолу.
(слайд 62) У важливих завданнях стоїть і реконструкція вулиці Сагайдачного. У І
півріччі 2021 року опрацьовується проєктна документація з урахуванням сучасних
вимог до інженерних мереж та дозвільна документація, що дозволить розпочати
будівельні роботи у поточному році.
(слайд 63) Серед пріоритетних напрямків 2021 року, які визначив міський голова,
залишається і будівництво Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену.
Будівництво двох нових станцій на Виноградар – «Мостицької» та «Проспект Правди»
– триває за графіком, їх планують відкрити у грудні 2021 року. Наразі роботи
відбуваються на всіх шести будмайданчиках нової ділянки метрополітену. Планується,
що дві нові станції перевозитимуть більше 90 тисяч пасажирів на добу. Довжина
ділянки метро для двох нових станцій – 3,7 кілометрів.
(слайд 64) Також не менш важливим об’єктом міської інфраструктури, яким особисто
опікується мер, є – Подільсько-Воскресенський мостовий перехід.
Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу не припиняють навіть в
ночі. Вже завершили встановлення арочної конструкції мосту в проектне положення.

12

Також встановили прольоти мосту в напрямку Подолу і фактично з’єднали правий та
лівий береги столиці. Сьогодні тривають активні роботи в напрямку Троєщини.
Подільсько-Воскресенський міст – це найбільший арочний міст в Європі, і він буде
найвитривалішим за навантаженнями. На мосту облаштують 6 смуг для
автомобільного руху та 2 залізничних колії для метро, прокладуть трубопровід.
Проєктна пропускна спроможність мостового переходу – 60 тисяч одиниць авто на
добу.

