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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Дніпровський район міста Києва утворений 23 травня 1969 року.
Загальна площа району становить 6,7 тис. га або 8% від загальної території міста.
Чисельність населення станом на 01.01.2018 року становить 356 тис. осіб.
Дніпровський район займає 3 місце серед 10 адміністративних районів столиці за
чисельністю населення.
Діяльність Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
здійснюється в межах повноважень, які делеговані виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією) 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».
Станом на 01.01.2018 року до структури райдержадміністрації входить 9
структурних підрозділів, які мають статус юридичних осіб, штатною чисельністю 218
одиниць. З метою інформаційно-аналітичного, кадрового, правового, матеріальнотехнічного та іншого організаційного забезпечення діяльності райдержадміністрації в
структурі Дніпровської райдержадміністрації утворено апарат штатною чисельністю
171 одиниця. До складу апарату входить 23 відділи та 4 сектори.
До сфери управління райдержадміністрації належать 9 комунальних підприємств:
5 комунальних некомерційних підприємств – центрів первинної медико-санітарної
допомоги, 2 консультативно-діагностичні центри(для дорослого та дитячого
населення), комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового
та нежитлового фонду Дніпровського району м. Києва» та комунальний театральновидовищний заклад культури Дніпровського району м. Києва “Театр української
традиції “Дзеркало”.
БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
До загального фонду бюджету міста Києва надійшло 1 878,3 млн грн
податків та зборів, мобілізованих у Дніпровському районі, що становить 106,4%
до планових показників. В порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на
349,8 млн грн (на 22,9 %), відповідно до якого Дніпровський район посідає третє місце
серед районів міста.
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Основними видами доходів зібраних в районі є податок з доходів фізичних осіб –
питома вага якого у загальній сумі надходжень до бюджету міста становить – 41,5%
(778,7 млн грн), єдиний податок – 22,9% (429,9 млн грн), плата за землю – 19,9%
(374,7 млн гривень).

Бюджетом міста Києва на видатки Дніпровського району спрямовано
1950,1 млн грн, що на 52,5% (671,7 млн грн.) більше ніж у 2016 році.
Структура видатків Дніпровського району за 2017 рік в розрізі галузей

Обсяг видатків на утримання галузі «Освіта» становив 1155,1 млн грн, що на
58 % більше видатків 2016 року та складав 59% загальних видатків по району.
Обсяг видатків на утримання галузі «Охорона здоров’я» становив 346,8 млн грн,
що на 55 % більше, ніж у 2016 році.
Обсяг фінансування галузі «Культура» становив 78,2 млн грн, що на 61% більше,
ніж у 2016 році.
Обсяг фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
становив 57,6 млн грн, що на 58% більше, ніж у 2016 році.
Обсяг фінансування галузі «Фізична культура і спорт» становив 16,6 млн грн,
що на 25% більше, ніж у 2016 році.
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Обсяг видатків на утримання галузі «Держане управління» становив
78,3 млн грн, та складав 4% загального обсягу видатків по району.
Відповідно до вимог законодавства першочергово забезпечувалося фінансування
заробітної плати працівників бюджетних установ, енергоносіїв, спожитих
бюджетними установами.
На фінансування захищених статей бюджету у 2017 році спрямовано 89%
видатків загального фонду, або 1474,0 млн. грн. В порівнянні з попереднім роком
видатки збільшились на 69% або 456,8 млн грн.
Структура видатків Дніпровського району на фінансування захищених статей

Фінансування інших не першочергових витрат, проводилось згідно з
пропозиціями розпорядників коштів бюджету, відповідно помісячного розпису
бюджетних асигнувань, та взятих зобов’язань у межах наявних фінансових ресурсів
бюджету.
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік (далі Програма) на об’єкти, головним розпорядником коштів (замовником) по яких
виступала Дніпровська райдержадміністрація, були передбачені капітальні видатки в
розмірі 198,5 млн грн, що на 33% більше показника 2016 року.
Враховуючи численні звернення мешканців району та існуючий стан мережі
районного господарства основна частина капітальних видатків спрямована на
здійснення робіт з капітального ремонту.

Станом на 01.01.2018 року виконано роботи з капітального ремонту на суму
176, 9 млн грн, що на 69% більше показника 2016 року.
Основні галузі районного господарства, куди у 2017 році спрямовувалися кошти
на проведення капітальних ремонтів:
«Житлово-комунальне господарство» - 555 об’єктів житлово-комунального
господарства району, загалом освоєно 99,6 млн грн;
«Освіта» - 160 об’єктів галузі, загалом освоєно 59,2 млн грн;
«Охорона здоров’я» - 18 об’єктів галузі, загалом освоєно 8,6 млн грн.
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Загалом
по
Дніпровському району
на
замовлення
Дніпровської
райдержадміністрації здійснено капітальний ремонт на 792 об’єктах, що на
42,4% більше показника 2016 року (заклади освіти, охорони здоров’я, культури,
соціального захисту та об’єкти житлово-комунального господарства) та відповідно
забезпечено умови для збереження і розвитку існуючої мережі соціально-економічної
інфраструктури району.
Капітальні ремонти здійснені в 2017 році на замовлення
Дніпровської РДА (галузева структура)
1%

1%

4%

Освіта
33%

Охорона здоровя
Житлове господарство
Культура та мистецтво
Соціальний захист

56%

5%

Інше

Слід також зазначити, що завдяки використанню розпорядниками коштів
(замовниками робіт) при здійсненні капітальних ремонтів системи електронних
закупівель ProZorro вдалося зекономити 1,9 млн грн бюджетних коштів.
В частині капітальних вкладень по об’єктах Програми на 2017 рік за замовленням
Дніпровської райдержадміністрації виконано робіт на суму 13,1 млн грн.
Основна частина зазначених коштів, а саме 7,9 млн грн, була використана на
завершення робіт по об’єкту «Реконструкція приміщення на вул. Харківське шосе, 18
під відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації», який розпочав свою роботу наприкінці серпня
2017 року. Заплановані Програмою кошти освоєні в повному обсязі.
Також, протягом року:
✓ продовжувалися роботи по об’єктах «Реконструкція мереж водопостачання
приватного сектора ДВРЗ» та «Каналізування приватного сектора ДВРЗ» (завершення
заплановане у 2018 році).
✓ здійснена розробка проектної документації: для реконструкції соціально
важливого для району об’єкта - житлового будинку на бульв. Ярослава Гашека,4, під
дитячий будинок сімейного типу та соціальний гуртожиток;
✓ здійснена розробка проектної документації по об’єктах «Реконструкція з
надбудовою нежилого приміщення під амбулаторію лікарів сімейної медицини на
Дарницькому бульварі, 23» та «Реконструкція нежилого приміщення під амбулаторію
лікарів загальної практики сімейної медицини на вул. Райдужній, 23-А».
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ
Станом на 01.01.2018 року у використанні суб’єктів господарювання на
умовах оренди знаходяться об’єкти нерухомого майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління Дніпровської
районної в місті Києві ради загальною площею 93,90 тис. кв. м, що становить
95,53 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
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Станом на 01.01.2018 рік за використання суб’єктами господарювання на умовах
оренди об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади
м. Києва, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації отримано орендних платежів в сумі 20,593 тис. грн (без
ПДВ), що становить 101,44 % нарахованої орендної плати у звітному періоді.
За минулий рік до бюджету м. Києва перераховано 623,71 тис. грн. орендної
плати за користування майном, яке передано до сфери управління Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації.
Заборгованість з орендних платежів на 01.01.2017 становить 3969,37 тис. грн
(без ПДВ), що становить 101,42 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
За обсягами отриманої орендної плати Дніпровський район посідає одне із
найвищих місць серед районів міста Києва.
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Серед лівобережних районів міста Дніпровський район має найкращий
показник за обсягами прямих іноземних інвестицій. Згідно наявних статистичних
даних станом на 01.10.2017 року обсяги інвестицій складають 887,1 млн дол. США,
у розрахунку на 1 особу обсяги прямих іноземних інвестицій складають 2511,6
дол. США (наростаючим підсумком з початку інвестування).
Постійно ведеться робота щодо залучення інвестиційних коштів в розвиток
інфраструктури району. Протягом 2017 року Дніпровською райдержадміністрацією
спільно з комунальним підприємство «Київське інвестиційне агентство» і
Департаментом економіки та інвестицій КМДА розпочато підготовку проведення
інвестиційних конкурсів по наступних 11 проектах:
• «Облаштування воднолижного комплексу для активного відпочинку з об’єктами
спортивно-рекреаційного призначення на території Труханового острова»;
• «Встановлення в громадських місцях та обслуговування сміттєвих урн роздільного
збору (з інформаційними стендами) із забезпеченням вивозу сміття»;
• «Створення мережі станцій прокату каяків, каное та іншого спорядження для водних
видів спорту в м. Києві»;
• «Створення мережі перехоплюючих велосипедних пунктів з прокату,
обслуговування та тимчасового зберігання велосипедів»;
• «Облаштування велосипедного хабу з кафе та зоною барбекю на території
Труханового острову»;
• «Створення вейкбордингового центру (спортивного майданчика) у затоці на
території Труханового острову»;
• «Створення зони спортивних майданчиків з вело та інформаційним хабом на
території Труханового острову»;
• «Створення вело-інформаційного хабу на розв’язці до озера Довбички та біля пляжу
на території Труханового острову»;
• «Створення спортивно-рекреаційної зони пляжного відпочинку на території
Труханового острову»;
• «Створення інфраструктури для рибної ловлі та зони барбекю на території
Труханового острову»;
• «Створення мотузкового парку на території Труханового острову».
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ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ТА ПІДРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Промисловий комплекс району згідно з реєстром Головного управління
статистики у місті Києві станом на 01.01.2018 року налічує 52 підприємства.
Перш за все це базові підприємства: ПрАТ «Фанплит» - 110 років, Дарницький
вагоноремонтний завод - 82 роки, ПАТ «Укрпластик» - 90 років, ТОВ «Київський
механічний завод «Магістраль ім. М.П. Шульгіна» - 71 рік, ПАТ «Київський завод
«Граніт» - 72 роки, ТОВ «Євро-Реконструкція» (колишня Дарницька ТЕЦ) - 63 роки,
Київське учбово-виробниче підприємство №4 УТОС - 60 років, а це трудові колективи,
робочі династії. Ці підприємства творили історію Дніпровського району.
За 2017 рік, згідно зі статистичними даними, промисловими підприємствами
району реалізовано продукції на суму 8642 млн грн, що на 13,4% більше, ніж за 2016
рік.
Обсяги реалізації промислової продукції промислового комплексу Дніпровського
району м. Києва за 2010-2017 роки, млн грн

Поряд з підприємствами, що наростили випуск продукції, є велика група суб’єктів
господарювання, на яких відбувається спад виробництва.
Питома вага обсягів реалізованої продукції підприємствами району в загальних
обсягах по місту Києву становить 5% Це п’ятий показник серед районів міста Києва.
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Промисловці району активно брали участь у бізнес-форумах, міських і
міжнародних виставкових заходах, зокрема, 25 травня 2017 року в рамках святкування
Дня Києва у виставці-презентації продукції київських товаровиробників «Зроблено в
Києві».

У виставковому заході Дніпровський район гідно представили 13 промислових
підприємств і 5 науково-дослідних, проектних установ, які працюють для
внутрішнього ринку і на задоволення експортних потреб:
- ПАТ «Укрпластик» (виробництво гнучких пакувальних матеріалів);
- ТОВ НВФ «Ірком ЕКТ» (виробництво лаків, фарб, фасувального обладнання для
хімічної промисловості);
- ПрАТ «Фанплит» (виготовлення деревоволокнистих плит, фанери, меблів);
- ТОВ «Київський механічний завод «Магістраль» ім. М.П. Шульгіна»
(виробництво дорожньої техніки);
- ТОВ «Компанія «Енергія води» (виробництво насосного обладнання, станцій
пожежогасіння, каналізаційного обладнання);
- ТОВ «ЛІМ» (ливарне виробництво для машинобудівної галузі);
- Київське учбово-виробниче підприємство №4 УТОС (виробництво виробів
господарського призначення для населення);
- ТОВ «Київміськвторресурси» (збір, переробка, утилізація твердих відходів);
- ТОВ «Еліт Пошив ТД» (пошиття уніформи, спецодягу);
-ТОВ «Науково-виробниче товариство «Дніпро-МТО» (розробка, виробництво
обладнання для медичних та дослідних цілей);
- ТОВ «Голнит» (виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів);
- ТОВ «Герольдмайстер» (розробка та виготовлення нагородно-сувенірної
продукції);
- Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Еластик» (розробка і
виробництво натуральних, силіконових каучуків, гум, виробів з них);
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- Державне дослідне підприємство Інституту продовольчих ресурсів Національної
академії аграрних наук України (виготовлення бактеріальних заквасок і концентратів);
- Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України
(наукові розробки, технології та устаткування для виробництва м'ясної та молочної
продукції);
- Інститут хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України
(наукові розробки щодо екологічно нешкідливих лаків і фарб, клеї різного
призначення, в тому числі для медичних цілей тощо);
- ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського»
(проектно-конструкторська діяльність будівництва промислових об’єктів, громадських
будівель, будівельних металоконструкцій, мостів);
- Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут
УКРНДІ «Водоканалпроект» (проектна діяльність систем забору, очищення,
підготовки і подачі води споживачам як з підземних, так й поверхневих джерел для
питних та технічних потреб).
Виставковий захід для підприємств став новою платформою реклами власної
продукції, вдалих контактів з потенційними інвесторами та партнерами. Зокрема,
урочисто були підписані договори між ПрАТ «Фанплит» та представниками компаній
з Туреччини та Ірану.
У міському конкурсі «Кращий експортер року», результати якого були підведені
у травні 2017 року, стали переможцями у відповідних номінаціях підприємства –
виробники - ПрАТ «Фанплит» та ТОВ «КАМ ТРЕЙД».
За підсумками щорічного загальноукраїнського проекту «Екологія, довкілля та
природокористування в Україні» ПАТ «Укрпластик» визнали найкращим за рівнем
впровадження екологічно безпечних, енергоефективних і ресурсозберігаючих
технологій, воно входить у ТОП-15 найбільших європейських виробників гнучкої
упаковки. Понад 20 років компанія реалізує концепцію сталого розвитку, яка поєднує
соціальну відповідальність та екологічність ведення бізнесу.

Більшість економічно активних промислових, торговельних підприємств беруть
активну участь у соціально-економічному розвитку району, зокрема, у заходах по
наданню допомоги учасникам (їх сім’ям) проведення АТО у східних областях
України, шефської допомоги військовим частинам, які закріплені за містом Києвом.
Так, промисловці і підприємці району активно долучились до гуманітарної допомоги
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(ковдри, фанера, цвяхи будівельні тощо) постраждалим мешканцям міста Авдіївка
Донецької області та Балаклійського району Харківської області.

Серед проблемних моментів-питання кадрової політики. Нині, нажаль,
зберігається негативна тенденція зменшення чисельності працівників, які зайняті у
сфері промислового виробництва. За останні 5 років кількість працівників промислової
діяльності скоротилась на 29%, а це - робочі місця, відрахування до державного
бюджету. Слід також зазначити про серйозну проблему заповнення робітничих
спеціальностей.
Середньооблікова чисельність штатних працівників промислового комплексу
Дніпровського району, осіб за 2004-2017 роки

Значну роль у вирішенні питання зайнятості населення відіграє малий та
середній бізнес. В цілому у сфері підприємництва працює третина зайнятого
населення району. Обсяг надходжень від сплати єдиного податку на підприємницьку
діяльність у 2017 році склав 429,9 млн грн, що у 1,4 рази більше ніж у 2016 році.
Станом на 01.01.2018 року в Державній податковій інспекції у Дніпровському
районі Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві на
обліку перебувають 48,7 тис. суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі
23,4 тис. юридичних осіб та 25,3 тис. фізичних осіб-підприємців. Варто зазначити, що
у порівнянні з 2013 роком кількість юридичних осіб, зареєстрованих як платники
податків, збільшилась на 30,8%, в той же час кількість фізичних осіб-підприємців
зменшилась на 11,2%.
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Кількість суб’єктів підприємницької діяльності у Дніпровському районі, що
перебувають на обліку як платники податків, осіб

Обслуговування громадян та підприємців щодо отримання документів
дозвільного характеру відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності», за принципом організаційної єдності здійснюється
структурним підрозділом райдержадміністрації - відділом (центром) надання
адміністративних послуг (ЦНАП) на вул. Бажова, 11/8 та вул. Харківське шосе, 18.
З метою поліпшення якості надання послуг з реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців здійснюється через ЦНАП. Протягом звітного періоду зареєстровано
новоутворених 1408 фізичних осіб-підприємців та 562 юридичні особи. В той же час
проведено реєстраційні дії щодо припинення фізичної особи-підприємця - 1530 та
юридичних осіб - 56.
Однією із загальних проблем, які перешкоджають розвитку підприємництва, є
недостатня комунікація місцевих органів влади та підприємців щодо вирішення
нагальних проблем підприємницької діяльності. З метою усунення таких перепон
відбувається діалог між районною державною адміністрацією та підприємницькими
структурами з актуальних питань соціально-економічного розвитку району та
розвитку підприємництва. З цією метою функціонує Координаційна рада з питань
розвитку підприємництва при голові Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації, проводяться розширені наради з питань підприємництва.
З нагоди відзначення Дня підприємця 9 кращим підприємцям, працівникам у
сфері підприємництва вручені Подяки голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації.
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Значна увага в районі приділяється інформаційно-консультативному,
освітньому забезпеченню підприємництва. З цією метою працює телефонна «гаряча
лінія» (044-292-92-00). У приміщенні райдержадміністрації організовувались семінари
з відповідної тематики. Зокрема, у листопаді 2017 року проведено семінар на тему
«Гранти та інші нові програми фінансової підтримки бізнесу» за участю
відповідальних працівників АТ «Ощадбанк». На семінар були запрошені представники
малого і середнього бізнесу у виробничій сфері, житлово-комунального господарства
та освітньої галузі.

Інформація щодо актуальних питань з розвитку підприємництва постійно
розміщується та оновлюється на офіційному субвеб-сайті райдержадміністрації.
Здійснюється робота по виконанню заходів по підтримці підприємницьких
ініціатив безробітних. Дніпровським районним центром зайнятості постійно
проводиться робота щодо спрямування безробітних на професійне навчання для
започаткування власної справи з метою набуття теоретичних знань з основ обліку та
оподаткування діяльності малого підприємництва, мікроекономічних питань,
маркетингу, менеджменту та практичних вмінь щодо бізнес-планування.
Центром зайнятості за участю 65 осіб проведено 7 семінарів з безробітними («Як
розпочати власний бізнес?», «Від бізнес-ідеї до власної справи», «Семінар з питань
організації зеленого туризму»). Проведено також 95 семінарів з роботодавцями за
участю 637 осіб.
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Протягом звітного періоду 21 фізична особа, зареєстрована як суб’єкт
підприємницької діяльності, отримала одноразову допомогу по безробіттю на суму
463,3 тис. грн для відкриття власної справи (перераховується Київським міським
центром зайнятості).
Районною владою здійснюються заходи щодо створення сприятливих умов для
ведення бізнесу, розвитку промисловості, торгівлі та споживчого ринку, усунення
існуючих перешкод для діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що дозволить
залучити до соціально-економічного розвитку району вітчизняних та іноземних
інвесторів.
СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Загальний оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як
юридичних, так і фізичних осіб-підприємців) по Дніпровському району за 2017 рік за
оперативними даними складає 22965,2 млн грн, що на 1,5% більше, ніж у 2016 році.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із
роздрібної торгівлі, у 2017 році за оперативними даними складає 11159,4 млн грн, що
на 1,9% більше, ніж у відповідному періоді 2016 року.

На сьогодні в районі діє 12 торговельних центрів, 564 підприємства торгівлі,
245 підприємств ресторанного господарства, 7 ринків та торговельних майданчиків,
552 об’єкти побутового обслуговування населення. Протягом 2017 року в районі
відкрито 4 нових підприємства торгівлі, 3 підприємства ресторанного господарства та
11 підприємств побутового обслуговування населення.
З метою безперебійного забезпечення населення району хлібом та
хлібобулочною продукцією належної якості за фіксованими цінами, Дніпровський
район постійно сприяє реалізації проекту зі створення об’єктів роздрібної торгівлі
хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом
в місті Києві. Всього в районі відкрито 15 таких підприємств.
Для більш повного забезпечення населення району плодоовочевою продукцією та
продовольчими товарами в минулому році спеціалістами відділу торгівлі та
споживчого ринку райдержадміністрації спільно з КП «Київська спадщина»
організовано та проведено 45 районних ярмарків з продажу сільськогосподарської
продукції та продовольчих товарів, в яких взяли участь 5470 представників
товаровиробників, фермерських та селянських господарств. Продукція на ярмарках
реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж в роздрібній торговельній мережі та на
ринках.
Також спеціалістами відділу торгівлі
та
споживчого ринку
райдержадміністрації було проведено організаційні заходи щодо залучення суб’єктів
підприємницької діяльності району до участі у традиційних загальноміських ярмарках
з продажу посівних матеріалів, овочів, саджанців, садово-огороднього інвентарю на
вул. Ревуцького та з продажу товарів шкільного асортименту на вул. Хрещатик.
З метою забезпечення підтримки соціально незахищених верств населення
(інвалідів, ветеранів війни, одиноких громадян похилого віку) побутовими послугами
першої необхідності у 2017 році підприємствами побутового обслуговування
населення району безкоштовно надано побутових послуг 1950 мешканцям району.
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З метою подальшого підвищення рівня надання якісних побутових послуг
населенню Дніпровського району проводиться районний конкурс-огляд суб'єктів
господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового
у Дніпровському районі. У 2017 році за видами діяльності присвоєні звання зразкових
підприємств побуту:
• «Послуги перукарень та салонів краси» - салону краси «Клаудія-Сервіс» ТОВ
«Клаудія-Сервіс» (бульв. Верховної Ради, 18);
• «Послуги, які пов’язані з доглядом за тілом людини» - студії краси «MySalon»
ФО-П Дученко К.М. (Гідропарк, Броварський проспект, 5-И).
За результатами районного конкурсу-огляду 2 суб'єктів господарювання сфери
побутового обслуговування подано до участі в міському конкурсі-огляді.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Житловий фонд Дніпровського району

Форма власності

Кількість будинків
станом на 01.01.2017

Кількість будинків
станом на 01.01.2018

Комунальна власність

1016

1012

ЖБК

132

129

ОСББ на самообслуговуванні/ 42/80 (77 ОСББ)
всього будинків, де зареєстровано
ОСББ

60/100(97 ОСББ)

Відомчі будинки

44

40

Інвестиційні будинки

84

84

Відомчі гуртожитки

22

22

Всього

1340

1347

Протягом 2017 року комунальним підприємством «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» мешканцям
будинків комунальної власності за послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій нараховано – 224 866,1 тис. грн. з ПДВ, сплачено – 198786,3
тис. грн з ПДВ, заборгованість станом на 01.01.2018 року становила – 26 079,8 тис. грн
з ПДВ.
Для підготовки житлового фонду до опалювального сезону та усунення зауважень
теплопостачальних організацій за кошти КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Дніпровського району м. Києва» придбано матеріали, запірну
арматуру, манометри, термометри, труби, комплектуючі на загальну суму
814,5 тис. грн.
Слід відзначити активну роботу щодо оснащення житлових будинків району
приладами обліку теплової енергії. Так, протягом 2016 року було встановлено 310
приладів обліку, а станом на 01.01.2018 р. 958 будинків комунальної власності
обладнані вузлами обліку теплової енергії.
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Ведеться робота з поліпшення ліфтового господарства. В межах коштів,
виділених з міського бюджету, замінено 19 ліфтів у житлових будинках району, що
є недостатнім. Станом на 01.01.2018 року в житлових будинках району нараховується
2546 ліфтів. З них 1204 ліфта відпрацювали понад 25 років та потребують заміни або
модернізації.
Роботи, виконані за рахунок коштів Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва
Вид робіт

Виконання робіт

Виконання робіт

у 2016 році

у 2017 році

Кількість,
од.

Вартість,

Кількість,

Вартість,

тис грн

од.

тис грн

Капітальний ремонт асфальтного 43
покриття прибудинкових територій
та міжквартальних проїздів

4957,7

26

7221,2

Облаштування
ігрових
спортивних майданчиків

2097,2

74

13119,2

16078,3

263

41341,9

сходових 61

7635,0

47

10749,1

ремонт 8

1241,1

8

2034,2

1200,4

35

5840,8

3324,7

64

15175,8

Капітальний ремонт зливостічних 4
мереж

220,8

-

-

Капітальний ремонт вхідних груп

203,4

1

340,5

Капітальний ремонт квартир у 1
житлових
будинках,
що
постраждали внаслідок пожежі
(проектні роботи)

50,0

1

303,0

Капітальний ремонт нежитлових 2
приміщень

531,3

1

197,2

Капітальний ремонт фасадів

-

-

3

486,8

Проектні роботи

-

-

-

-

Заміна водостічних труб

-

-

-

-

Капітальний
ремонт 4
індивідуальних теплових пунктів

175,1

-

-

Капітальний ремонт ліфтів

-

4

1816,2

та 27

Заміна вікон у житлових будинках
Капітальний
клітин

ремонт

Капітальний
електрощитових
Капітальний
мереж

ремонт

116

інженерних 13

Капітальний ремонт покрівель

20

4

-

16

Облаштування
майданчиків
Всього

контейнерних 303

-

24

1031,3

37 715,0

551

99657,2

Також мешканці житлових будинків Дніпровського району брали участь у
співфінансуванні ремонтних робіт у будинках, де вони проживають, шляхом
прийняття участі у наступних програмах:
- програма співфінансування енергоефективних заходів у будинках ЖБК та
ОСББ;
- програма співфінансування капітальних ремонтів 70/30 у будинках всіх
форм власності;
- встановлення охоронних систем для приладів обліку та ліфтового
господарства.
В 2017 році для участі у програмі співфінансування енергоефективності в
будинках ЖБК та ОСББ від мешканців Дніпровського району до Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури подано 20 проектів для участі у конкурсі, майже
втричі більше у порівнянні з минулим роком. Основні види робіт, які бажають
виконати мешканці у своїх будинках є:
- заміна вікон та дверей;
- реконструкція теплопунктів і встановлення ІТП;
- утеплення фасадів.
За результати конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у
житлових будинках м.Києва, в яких створено ОСББ та ЖБК, визначено 10 переможців.
Крім цього, до КП «Київжитлоспецексплуатація» в 2017 році надійшла 31 заява
від мешканців Дніпровського району (12 – від мешканців будинків комунальної форми
власності, 10 – від ЖБК та 9 - ОСББ) для виконання ремонтних робіт у будинках
різних форм власності на умовах співфінансування. Основними видами робіт, які
мають бажання виконати мешканці є заміна вікон, ремонт сходових клітин, утеплення
фасаду, ремонт інженерних мереж тощо. КП КЖСЕ після отримання заяви від
мешканців проводить комісійне обстеження будинку та складає проектно-кошторисну
документацію на виконання вказаних мешканцями робіт. Після чого мешканці мають
обговорити зазначене питання на загальних зборах та прийняти рішення щодо
виконання або невиконання даних робіт. У разі згоди мешканців на виконання
ремонтних робіт та після накопичення близько 30% від їх вартості КП КЖСЕ надає
заявку до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури про виділення решти
коштів (70%) та розпочинає проведення ремонтних робіт.
Мешканці шести житлових будинків погодилися на виконання ремонтних робіт
на умовах співфінансування за наступними адресами:
-

вул. Ентузіастів, 7/1 (ОСББ) – ремонт інженерних мереж;
вул. Челябінська, 9 (ЖБК) – заміна вікон (роботи розпочаті);
вул. Ентузіастів, 45 (ОСББ) – ремонт інженерних мереж;
вул. Курнатовського, 2 (ЖБК) – ремонт інженерних мереж;
вул. Райдужна, 22 (комунальна власність) – заміна вікон, дверей та ремонт
ганку;
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- бульв. Ігоря Шамо, 6 (ОСББ) – заміна вікон.
Крім зазначених програм міською владою також передбачено 10,0 млн грн на
встановлення охоронних систем для приладів обліку та ліфтового господарства.
Протягом 2017 року заявки на встановлення охоронних систем надали мешканці 11
будинків Дніпровського району.
В грудні 2017 року 73-м ЖБК та ОСББ було здійснено компенсацію втрат ОСББ і
ЖБК при розрахунках за послуги з централізованого опалення та гарячого
водопостачання, що були надані ПАТ «Київенерго»/ТОВ «Євро-Реконструкція» та
ПАТ «АК «Київводоканал» в періоди 2002 - 2010 роки та 2010 - 2014 роки на суму
14,3 млн грн.
В 2017 році, вперше за багато років, з міського бюджету виділено 66,0 млн грн на
заміну теплової мережі на просп. Соборності, діаметром 800 мм та загальною
протяжністю 1,2 км. Замовником робіт визначено КП «Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва». Зазначена
теплотраса прокладена ще в 1962 році, тобто вона вже двічі відслужила термін
експлуатації, внаслідок чого відбувались періодичні аварії і люди часто залишалися
без гарячої води та опалення. Після проведеної реконструкції вирішиться проблема
теплових втрат, адже нові комунікації попередньо ізольовані пінополіуретаном і
утеплені. Такі труби слугуватимуть десятки років, що дозволить уникнути
колосальних втрат тепла, що впливають на розмір тарифу.
Надається сприяння у створенні об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ). Фахівці управління житлово-комунального господарства
райдержадміністрації постійно проводять консультації для ініціативних груп
мешканців та беруть участь у зборах з питань створення ОСББ. Нині в районі створено
більше 100 ініціативних груп мешканців, які виявили бажання створити об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків. Результатом проведеної роботи стала
реєстрація у 2016 році 37 ОСББ, а у 2017 – 20. Таким чином станом на 01.01.2014 у
районі відбулася державна реєстрація 97 ОСББ у 100 будинках.
ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО
Загальний обсяг виконаних робіт з благоустрою вулично-дорожньої мережі
Дніпровського району становить 77,5 млн грн, з них за рахунок міського бюджету
56,9 млн грн (на 30 % більше ніж у 2016 році), договірних робіт – 20,5 млн грн (на 16%
більше ніж у 2016 році). Забезпечення проведення зазначених робіт здійснює
комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району міста
Києва».
В рамках підготовки до проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017»
капітально відремонтовано вулиці Раїси Окіпної, Митрополита Андрея
Шептицького, Микільсько-Слобідська, Лівобережна площа, Русанівська набережна на
площі 150,0 тис. кв. м із влаштування ФЕМ-ового покриття тротуарів, заміною
тротуарних огороджень нового типу, облаштуванням зупинок громадського
транспорту, що позитивно відобразилось на благоустрої мікрорайонів «Микільська
Слобідка» та «Лівобережний масив».
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Виконано поточний (середній та дрібний) ремонт асфальтобетонних
покриттів основних вулиць району на площі 72,22 тис. кв. м.
Розпочато роботи з будівництва виїзду з вулиці Віфлеємської на проспект
Соборності, а також з капітального ремонту вулиці Алма-Атинської та проспекту
Павла Тичини.
Виконано капітальний ремонт 39 міжквартальних проїздів та
прибудинкової території на площі 35,0 тис. кв. м на суму 12,0 млн грн.
Відновлено 4710 кв. м асфальтобетонного покриття в 156 місцях аварійних
ремонтів на тепломережах ПАТ «Київенерго», відремонтовано 116 оглядових
колодязів та 97 зливоприймальників, нанесено та поновлено дорожню розмітку на
вулицях району в обсязі 101 км тощо.
Згідно з погодженими Дніпровською райдержадміністрацією титульними
списками здійснюється санітарне утримання вулично-шляхової мережі району на
площі 1780,0 тис. кв. м. З обслуговуваних територій вивезено 295,3 тон сміття, 770 тон
піскозмету.
ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
На балансі комунального підприємства по утриманню зелених насаджень
Дніпровського району м. Києва (КП УЗН) - 2 парки міського значення, 14 парків
районного значення, 41 сквер, 9 бульварів, 6 проспектів та 89 вулиць.
Загальна фактична площа підприємства, яка потребує догляду та утримання,
складає 1082,18 га.
Впродовж 2017 року КП УЗН виконано робіт по догляду за зеленими
насадженнями, благоустрою територій за рахунок бюджетних асигнувань на
загальну суму 49,5 млн грн, що на 76% більше показника 2016 року. По договірним
роботам виконано робіт на суму 20,3 млн грн, що на 107 % більше в порівнянні з 2016
роком.
Протягом року виконувались роботи з озеленення, догляду за зеленими
насадженнями та благоустрою територій: зрізування сухостійних дерев, сухих гілок та
гілок з омелою, прибирання гілля, формувальна обрізка дерев та кущів, лікування
дерев, корчування пнів, очищення газонів та територій від випадкового сміття, вивіз
сміття, очищення садових доріжок від снігу та льоду, посипання їх піщано-соляною
сумішшю, догляд за живоплотами, посадка кущів і дерев, полив дерев та кущів,
влаштування газонів, посадка квітів та створення нових квітників, прополювання,
розпушування та полив квітників, скошування газонів тощо.
Виконання виробничої програми КП УЗН:
Назва робіт
Формувальна та санітарна
обрізка дерев
Очищення дерев від омели
Формувальна та санітарна
обрізка кущів
Посадка кущів
Посадка квітів
Посадка дерев

Одиниця
виміру
шт.

План
на 2017 р.
5 500

Виконано
у 2017 р.
17 619

шт.
шт.

800
12 500

933
17 619

шт.
тис шт.
шт.

2 500
850,0
850

12 173
850,0
1963
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Влаштування газонів
Ремонт газонів
Встановлення нових урн для
сміття

га
га
шт.

2,5
2,5
50

2,5
6,36
140

Варто зазначити, що до виконання робіт з благоустрою та озеленення залучались
організації, підприємства, активісти та просто небайдужі люди, які прагнуть аби район
був зеленим та красивим.
У 2017 році проведено капітальний ремонт на наступних об’єктах:
в парку культури та відпочинку «Гідропарк»; скверу біля міжнародного виставкового
центру на проспекті Броварському; скверу на вул. Будівельників, 36; скверу по вул.
Петра Вершигори 3, 3-А,3-Б,9-Б; скверу в селищі ДВРЗ; парку на Дніпровській
набережній «Вербовий Гай» від буд.13 по вул. Дніпровська Набережна до
Дарницького мосту; частини парку на Русанівській набережній; парку вздовж вул.
Андрія Малишка на ділянці напроти будинків № 15-25; спортивно-оздоровчого парку
на вул. Юрія Шумського, 3 (біля озера Тельбін); північно-східної частини вул. Івана
Миколайчука напроти жб. 17 та жб. 19; сходів, влаштування пандусів, дитячого та
спортивного майданчика в парку на житловому масиві «Райдужний»; скверу на вул.
Райдужній, 16,18,20,22.
Деякі об’єкти, де проведені капітальні ремонти:

Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку культури та відпочинку «Гідропарк»

Капітальний ремонт скверу біля Міжнародного виставкового центру
на проспекті Броварському
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Капітальний ремонт скверу
на вул. Будівельників, 36

Капітальний ремонт парку вздовж
вул. А. Малишка (напроти буд.№15-25)

Проведені роботи з влаштування дитячого майданчика на Русанівській косі та поливозрошувальної мережі на транспортній розв’язці біля станції метро Лівобережна.

Влаштування поливо-зрошувальної мережі на транспортній розв’язці біля м. Лівобережна

КП УЗН Дніпровського р-ну м. Києва виступав замовником робіт проектівпереможців громадського бюджету, які були успішно виконані протягом 2017 року,
це – Скейт-парк на березі Дніпра ("Зона Здоров'я", м. Лівобережна) та Реконструкція
міської «Зони Здоров'я" на Лівому березі Дніпра».

Скейт-парк на березі Дніпра
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Реконструкція міської «Зони Здоров'я" на Лівому березі Дніпра»

Проведено роботи з озеленення на наступних об’єктах: сквер на просп. Юрія
Гагаріна, 15-А; бульвар Ярослава Гашека; сквер на вул. Воскресенська, 12-В;
транспортна розв’язка на просп. Алішера Навої; парк біля кінотеатру «Аврора»;
бульв. Амвросія Бучми; просп. Павла Тичини та вул. Юрія Шумського; вул.
Березняківська та транспортна розв’язка на вул. Березняківській.
З метою забезпечення умов для якісної роботи оновлюється матеріальнотехнічна база КП УЗН. Так, протягом 2017 року підприємство отримало 4 одиниці
техніки: автомобіль МАЗ (сміттєвоз), МАЗ (поливочна машина), МАЗ (автовишка),
Авант 635. Також у 2017 році оновлено опалювальну систему тепличного
господарства та 2 теплиці (перекрито полікарбонатом).
З метою забезпечення балансових територій квітковою продукцією, декоративнолистяними та красиво-квітучими кущами працює оранжерейно-парникове
господарство КП УЗН.
У 2017 році продовжено роботи над створенням арт-об’єктів, що додають
шарму міському пейзажу. Серед найбільш виразних арт-об’єкти: «Хамелеон»,
«Черепахи», «Острів Пасхи», виконані у техніці габіону.

Також для створення новорічного настрою жителів району та гостей столиці
було створено новорічну композицію на транспортній розв’язці біля станції метро
Лівобережна та облаштовано новорічною підсвіткою всі композиції створені
комунальним підприємством.
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Ведеться робота і щодо контролю за благоустроєм на території Дніпровського
району. Так, у 2017 році працівниками відділу з питань благоустрою та контролю за
охороною природного середовища райдержадміністрації виявлено 5018 порушень
благоустрою (всі усунуто).
Проведено перевірку щодо законності розміщення та функціонування 473 малих
архітектурних форм: вручено 473 приписи, складено 93 адміністративних протоколи.
Перевірено 65 нововстановлених споруд: надано 65 приписів складено 24
адміністративних протоколи.
Під час підготовки до пісенного конкурсу «Євробачення-2017» на території
Дніпровського району було демонтовано 17 окремо стоячих АГЗП (автомобільних
газозаправочніих пунктів).
Протягом року на порушників благоустрою складено 223 адміністративних
протоколи.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ
З метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту управлінням
праці та соціального захисту населення Дніпровської райдержадміністрації ведеться
робота щодо: призначення соціальних допомог та компенсаційних виплат; надання
субсидій та пільг на відшкодування витрат населення на оплату за житло та
комунальні послуги; ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру
пільговиків; забезпечення пільгами інвалідів, ветеранів війни та праці; надання
матеріальної підтримки малозабезпеченим громадянам; контроль щодо погашення
заборгованості з виплати заробітної плати та контроль за умовами праці.
На обліку перебуває: більше 30 тис. осіб з інвалідністю та учасників війни; 37,7
тис. одержувачів житлової субсидії; 20,5 тис. осіб, які одержують державну допомогу
сім’ям з дітьми; 1,2 тис. малозабезпечених сімей; 4,8 тис. одержувачів компенсаційних
виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 2,7 тис.
одержувачів державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
тощо.
Протягом 2017 року призначено житлові субсидії 53,6 тис. сім’ям на суму
27,2 млн грн, що на 19% більше, ніж у відповідному періоді 2016 року (44,9 тис.
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сім’ям). Також виконано 307 тис. перерахунків раніше призначених житлових
субсидій. Крім того, призначено: 8,5 тис. державних допомог сім’ям з дітьми, що на
17% менше, ніж у відповідному періоді 2016 року (10,2 тис. допомог); 0,2 тис.
тимчасових державних допомог дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,
не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; 1,3 тис.
державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям, що на 7% менше, ніж у
відповідному періоді 2016 року (1,4 тис. допомог); 4,3 тис. грошових компенсацій
згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 0,9 тис. державних соціальних допомог згідно
із Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам»; 0,5 тис. державних соціальних допомог згідно із Законом України
«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам»; 0,2 тис. компенсації згідно із Законом України «Про соціальні послуги»;
0,6 тис. допомог на догляд психічно хворим та за інвалідом І групи або особою
старшою 80 років тощо.
На обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб у
Дніпровському районі перебуває 22,5 тис. громадян. Протягом 2017 року взято на
облік та видано довідки 10,4 тис. переміщеним особам, в т.ч. видано 5 тис. довідок
нового зразку. Прийнято 9 тис. заяв та пакетів документів для призначення
(подовження) щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово
окупованої території України та районів проведення АТО, для покриття витрат на
проживання. У 2017 році призначено близько 7 тис. таких допомог.
Станом на 01.01.2018 року на обліку в Єдиному державному автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 71,3 тис. осіб. Пільгами з оплати за
житлово-комунальні послуги користуються 24,1 тис. осіб.
Станом на 01.01.2018 на обліку перебуває 1620 учасників АТО, 38 - поранених в
ході проведення АТО, 36 дніпровчан значаться загиблими. Учасникам АТО та їх
сім‘ям надається можливе сприяння у вирішенні соціально-побутових питань,
матеріального забезпечення та надання їм всебічної допомоги та підтримки.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» на засіданні районної
комісії розглянуто та призначено грошову компенсацію для поліпшення житлових
умов 10 сім‘ям загиблих військовослужбовців та 4 особам з інвалідністю.
Протягом 2017 року скористалися правом на отримання реабілітаційних путівок
на санаторно-курортне лікування 885 ветеранів війни та осіб з інвалідністю. Також,
отримали путівки 52 учасники бойових дій АТО, 7 учасників бойових дій АТО
пройшли психологічну реабілітацію в санаторно-курортних закладах України,
оздоровлено 48 дітей у складі 45 сімей учасників бойових дій АТО. Крім того,
отримали санаторно-курортне лікування 166 учасників ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС та 1 постраждала дитина.
В рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018
роки» у 2017 році направлено на медичну реабілітацію до ТОВ «Скадовськ-АКВА» 30
дітей з інвалідністю.
Управлінням у 2017 році 1338 особам з інвалідністю видано 2529 направлень на
протезні підприємства для забезпечення протезно-ортопедичними виробами, також
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здійснюється прийом документів від учасників АТО на курси цільового призначення
та профнавчання. У 2017 році прийнято 52 відповідні заяви, направлено на
проходження курсів 22 особи.
В рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018
роки» виділено 811,8 тис грн на підтримку статутної діяльності районних відділень
Організації ветеранів України та Комітету інвалідів війни, Громадської організації
«Рада ветеранів АТО», медико-соціального Центру Товариства Червоного Хреста.
Комплекс соціальних послуг для громадян та людей з інвалідністю, які
перебувають в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої
допомоги надає Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського
району м. Києва.
Територіальний центр має одну з найбільш розгалужених та потужних систем
надання послуг в місті Києві, яка максимально наближена до місця проживання
пенсіонерів та надає весь комплекс послуг: побутове, медичне обслуговування,
організація харчування, безкоштовне прання білизни, ремонт одягу, ремонт
взуття, обслуговування перукарем лежачих вдома, санітарна гігієна вдома тощо.
До складу Територіального центру входять 3 відділення, розташовані в трьох
мікрорайонах, які найбільш наближені до споживачів соціальних послуг (Центральне,
Березняківське, Русанівське), та 9 відділень за напрямками роботи: 3 відділення
соціальної допомоги вдома; 3 відділення денного перебування; відділення організації
надання адресної натуральної та грошової допомоги; відділення соціально-медичної
реабілітації дітей, хворих на ДЦП; відділення комплексної соціальної реабілітації
дітей з інвалідністю. У штаті Територіального центру працює злагоджений колектив
кваліфікованих соціальних працівників, медичних працівників, культорганізаторів,
інструкторів для занять з трудотерапії, вихователів та інших фахівців (238 штатних
одиниць). Матеріально-технічна база дає можливість надавати послуги якісно та
вчасно.
На обліку в Територіальному центрі знаходяться 5458 громадян та людей з
інвалідністю, які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують
сторонньої допомоги, з яких 1486 підопічних перебувають на надомному
обслуговуванні в Центральному, Русанівському та Березняківському відділеннях
соціальної допомоги вдома. Також послуги надаються 36 багатодітним родинам (125
дітей), 15 дітям-сиротам, 52 дітям з інвалідністю та 12 дітям, які виховуються
батьками, що мають інвалідність.
Відділення соціально-медичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП, та відділення
комплексної соціальної реабілітації дітей з інвалідністю щодня відвідує 32 дитини.
Для проведення комплексної реабілітації відділення має різноманітне обладнання,
тренажери, фізіотерапевтичну апаратуру, кульковий басейн, сенсорну кімнату,
обладнання для проведення бальнеологічних процедур та аромотерапії, спортивну
залу, ігрові кімнати та кімнати для проведення занять з спеціалістами відділення. Діти
до відділення доставляються у спеціально пристосованому автомобілі, згідно з
графіком відвідування. У відділенні реабілітації проводиться низка культурних
заходів. Вихованці відділення мають змогу відвідувати різноманітні екскурсії, беруть
активну участь у виставках робіт та творчості, як у відділенні та поза його межами, та
займають призові місця. Діти з порушеннями опорно-рухового апарату мають змогу
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гратися, спілкуватися та розвиватися поряд зі здоровими дітьми на інклюзивному
дитячому майданчику, який було встановлено меценатами у 2015 році.
Територіальний центр в 2017 році отримав від Департаменту соціальної політики
Київської міської державної адміністрації автомобіль для перевезення дітей з
інвалідністю та інвалідів району.
Крім соціальних послуг Територіальним центром, за рахунок коштів міської
цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки», забезпечується
надання щомісячних безкоштовних продуктових наборів (988,9 тис. грн),
матеріальної допомоги (1567,1 тис грн.), святкових продовольчих наборів (632,2 тис.
грн), а лежачі хворі, які перебувають на надомному обслуговуванні, забезпечуються
підгузками, пелюшками, гігієнічними прокладками, а також миючими засобами.
З вересня 2011 року функціонує «Університет 3-го віку», який проводить
навчання в 12 факультетах. Слухачами «Університету 3-го віку» стали 896 пенсіонерів.
Функціонують комп’ютерні курси та курси іноземної мови.
Для людей похилого віку проводяться культурно-масові заходи (лекції, святкові
вечори). Завдяки співпраці Терцентру із закладами культури підопічні мають змогу
безкоштовно відвідувати вистави, концерти, екскурсії тощо. Функціонують три хори
ветеранів: “Березничанка”, “Вербиченька”, “Червона калина”, які беруть активну
участь в заходах району. Клуби за інтересами: “Ладья”, “Світ рукоділля”, “Гармонія”,
“Дебют”, “Чарівний клубок”, “Малювання”, “Флористика”, “Бісероплетіння”.
Не залишаються поза увагою і ювіляри, які відсвяткували 100 і більше років. У
2017 році привітали 13 дніпровчан-довгожителів (вітальна адреса та продуктовий
набір).
Працівники Територіального центру постійно працюють над поліпшенням своєї
роботи. Зокрема Дніпровський Територіальний центр єдиний у м. Києві, який залучив
найбільш активних відвідувачів до волонтерської роботи. Нині група налічує 66
пенсіонерів-волонтерів, які обслуговують 72 підопічних.
В межах наданих повноважень управлінням праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації проводиться моніторинг стану виплати заробітної
плати на підприємствах району. Відповідні питання розглядаються на Тимчасовій
комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення),
пенсій,
стипендій
та
інших
соціальних
виплат
при
райдержадміністрації. За статистичними даними станом на 01.12.2017 року
заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах Дніпровського
району становила 4605,0 тис.
грн. Спільно з підприємствами-боржниками
затверджені графіки погашення заборгованості. Порівняно з відповідним періодом
минулого року сума заборгованості з виплати заробітної плати більша на 337 тис. грн.,
або на 8%. В бюджетних установах району заборгованості із виплати заробітної плати
немає. Протягом 2017 року проведено моніторинг мінімальної заробітної плати на 220
підприємствах району, на 139 підприємствах було підвищено середню заробітну
плату.
Важливим напрямком захисту прав працюючих мешканців Дніпровського району
є робота з колективними договорами. Управління праці та соціального захисту
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населення постійно надає консультативну допомогу суб’єктам соціально-трудових
відносин щодо укладання і реєстрації колективних договорів. Протягом 2017 року
зареєстровано 107 колективних договорів, внесено 66 змін та доповнень, надано 157
пропозицій та рекомендацій. Вивчено стан виконання колдоговорів та дотримання
законодавства про працю на 141 підприємстві району.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Лікувально-профілактичними закладами Дніпровського району обслуговується
356,1 тис. осіб, з них: 282,2 тис. дорослих та 73,8 тис. дітей. 41,5% (147,4 тис.) серед
пацієнтів складають особи пенсійного віку.
Первинна та вторинна медична допомога жителям району надається у 5
комунальних некомерційних підприємствах – центрах первинної медико-санітарної
допомоги та 2 консультативно-діагностичних центрах (для дорослого та дитячого
населення). Також функціонує Київська клінічна лікарня (КМКЛ) № 11 Дніпровського
району м. Києва на 145 ліжок із спеціалізованим госпітальним відділенням для
ветеранів війни на 60 ліжок та з нейрореабілітаційним центром для учасників АТО на
20 ліжок.
Переважна більшість (58,2%) населення району обслуговуються структурними
підрозділами центрів первинної медико-санітарної допомоги - 24 амбулаторіями
загальної практики-сімейної медицини, з яких 11 - відокремлені. Відкриття
амбулаторій дало можливість скоротити радіус доступності від 2-7 км до 0,5-0,7 км.
Медичну допомогу населенню району надають: 815 лікарів та 1185 молодших
спеціалістів з медичною освітою. В цілому по галузі укомплектованість штатних
посад лікарів становить 80% , медичних сестер – 71%.
За 2017 рік по галузі «Охорона здоров’я» Дніпровського району м. Києва
проведено капітальний ремонт 18 об’єктів на суму 12,6 млн грн, з них 5 об’єктів
на суму 4,0 млн грн за рахунок Бюджету участі (Громадського бюджету).
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✓ Встановлення системи озонування малих басейнів на просп. Павла Тичини, 12 та вул.
Митрополита Андрея Шептицького, 5
✓

✓

Ремонт приміщень на просп. Павла
Тичини, 12

✓ Ремонт вхідної групи, утеплення
фасаду на просп. Павла Тичини, 22

В 2017 році виготовлено проекти на реконструкцію 2 амбулаторій лікарів
сімейної медицини:
1. Реконструкція нежилих приміщень під амбулаторію лікарів сімейної медицини
на Дарницькому бульварі, 23 у Дніпровському районі - реконструкцію заплановано на
2018-2019 роки, вартість 22,1 млн грн.
2. Реконструкція нежилого приміщення під амбулаторію лікарів загальної
практики/сімейної медицини на вулиці Райдужній, 23-А - реконструкцію заплановано
на 2018 рік, вартість 7,2 млн грн.
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Ведеться постійна робота з поліпшення матеріальної бази медичних закладів.
Протягом 2017 року закладами охорони здоров'я Дніпровського району м. Києва
придбано обладнання на суму 58,4 млн грн.

➢ Проведений капітальний ремонт та
➢
Проведений капітальний ремонт
оснащення
Лабораторного
центру та
оснащення
кабінету
лікаря
(Консультативно-діагностичний центр, вул. офтальмолога
(КонсультативноМитрополита Андрея Шептицького, 5)
діагностичний центр, вул. Митрополита
Андрея Шептицького, 5)
➢

➢ Проведено капітальні ремонти та
оснащення рентгенологічних кабінетів

➢ Придбано ультразвукове обладнання

ОСВІТА
Станом на 01.01.2018 року мережа закладів освіти Дніпровського району
становить 144 навчальні заклади, з них:
✓ 59 загальноосвітніх навчальних закладів;
✓ 77 дошкільних навчальних закладів;
✓ 8 позашкільних навчальних закладів.
Загальна інформація про систему освіти Дніпровського району
2016
рік

2017 рік

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів - всього, у т.ч.:

58

59**

- державної форми власності

55

55

- приватні заклади

3

4

Чисельність учнів - всього, тис осіб

33,1

34,1

Показник
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2016
рік

2017 рік

2,3

2,3

Кількість функціонуючих дошкільних навчальних закладів, у
т.ч. приватних

76

77

Чисельність дітей у дошкільних закладах всього, тис осіб

14,5

14,3

Кількість позашкільних закладів державної форми власності

8

8

Чисельність дітей у позашкільних закладах всього, тис осіб

8,0

8,1

Обсяг видатків на утримання галузі «Освіта», млн грн

728,5

1084,5

Показник
Чисельність учителів - всього, тис осіб
Дошкільна освіта

Позашкільна освіта

** До мережі закладів освіти внесено ТОВ «НВК «Антошка».

У 2017 році проведено роботу за наступними пріоритетними напрямами та
досягнуто таких результатів.
І. Розвиток мережі та підвищення якості доступної дошкільної освіти,
забезпечення її сталого інноваційного розвитку.
- відкрито заклад дошкільної освіти підрозділу НВК 141 «ОРТ»;
- відновлено 8 груп у дошкільних навчальних закладах №№243 ,438, 441, 453, 461, 471,
671, 680;

- за Проектом «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСI V» відновлено 7
груп для 140 дітей, що фінансуються через Німецький банк розвитку КfW у
дошкільних навчальних закладах №№ 192 (2 групи), 701 (1 група), 566 (4 групи);
- для упорядкування прийому дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться
електронна реєстрація дітей. За останні два роки чергу зменшено вдвічі.
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ІІ. Здобутки та досягнення в загальній середній і позашкільній освіті
Отримали 200 балів за результатами ЗНО-2017 15 випускників навчальних
закладів Дніпровського району, а саме:
Технічний ліцей – 5 учнів (математика); Русанівський ліцей – 2 учні
(математика), 1 учень (фізика); гімназія № 191 – 2 учні (математика); ліцей №
208 – 4 учні (математика), 1 учень (історія)
4 учням закладів загальної середньої освіти Дніпровського району (ліцей
№ 208, Технічний ліцей, гімназія № 191 ім.П.Г.Тичини, СШ № 246)
призначено стипендії Президента України

10 учнів Дніпровського району (з навчальних закладів НВК № 183
«Фортуна», СШ № 125, ліцей № 208, Технічний ліцей, гімназія № 191, НВК
«Домінанта», НВК № 167) отримали персональну стипендію Київської
міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва

99 випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Дніпровського району нагороджені Золотою медаллю, 51 випускник
нагороджений Срібною медаллю

На ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні закладів
освіти Дніпровського району вибороли 509 призових місць.
Найкращі результати: гімназія № 191 ім. П. Тичини – 76 переможців;
Русанівський ліцей – 69; Технічний ліцей – 58; НВК № 167 – 57 переможців

13 учнів отримали призові місця на ІV Всеукраїнському етапі учнівських
олімпіад
І місце на міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» у
номінації «Інформатика» здобула учителька інформатики Технічного ліцею
Рибак Олена Стефанівна

Також:
✓ створено належні умови для здобуття загальної середньої освіти для 1098
учнів, батьки яких переселилися з тимчасово окупованих територій та
територій, на яких проводиться антитерористична операція;
✓ у червні 2017 року забезпечено роботу 9 таборів відпочинку з денним
перебуванням, в яких оздоровлено майже 786 дітей; у 26 навчальних закладах
організовано роботу літніх мовних таборів. У роботі таборів взяли участь
понад 180 вчителів іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів
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✓
✓

✓

✓

✓

✓

району, 6 волонтерів, серед яких були носії мови. 1670 учнів мали можливість
удосконалити знання з іноземних мов;
присвоєно звання «Народний художній колектив», «Зразковий художній
колектив» 8 колективам Станції юних техніків – центру науково-технічної
творчості молоді та Центру дитячо-юнацької творчості;
у 2017 році 35 загальноосвітніх та 4 дошкільних навчальних заклади району
реалізовували 11 експериментальних програм регіонального рівня та 12 –
всеукраїнського рівня, 18 загальноосвітніх навчальних закладів вдало
впроваджували
в
навчально-виховний
процес
результати
15
експериментальних програм;
12 вчителів початкових класів з 11 закладів освіти (9 комунальних: СШ № 65,
СЗШ № 66, СШ № 98, СШ № 120, НВК № 167, СШ № 246 (2 класи), СЗШ
№258, Український колеж ім. В.О. Сухомлинського (СШ № 272), НВК
«Щастя» та 2 приватних: НВК «Гуманітарна гімназія «Гармонія», «Академія
сучасної освіти») долучилися до експериментальної роботи всеукраїнського
рівня та беруть участь в апробації проекту Державного стандарту початкової
загальної освіти «Освіта для життя» в рамках Нової української школи;
з метою забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в
дошкільний та загальноосвітній простір в навчальних закладах Дніпровського
району у 13 закладах функціонують 62 класи з інклюзивним навчанням, в яких
навчалося 106 дітей з особливими освітніми потребами, та відкрита
інклюзивна група у ДНЗ № 515 «Березняки»;
освітяни
Дніпровського
району
стали
учасниками
регіональної
(не)конференції для шкільних педагогів міні-Ed-Camp «Прогресивні зміни у
початковій школі» (лютий), І Міжнародного освітнього форуму у Харкові
(квітень), Третьої національної (не)конференції для шкільних педагогів
Ed-CampUkraine та організаторами серпневої (не)конференції-2017 у форматі
EdCamp Ukraine керівників навчальних закладів Дніпровського району «Нова
українська школа – європейський простір освіти для сучасних школярів»
(серпень), регіональної (не) конференції у форматі афілійованого mini-Edcamp
«Без довіри немає освіти: інструменти формування взаємної довіри між
освітою та суспільством» (СШ № 148, грудень);
у 2017 році школи району брали участь у міжнародних проектах та програмах
(FLEX, “Talking Cultures”, AIESEC, DSD-шкіл, eTwinning та інші – всього
майже 50 програм), співпрацювали з 59 зарубіжними навчальними закладами
18 країн ближнього та дальнього зарубіжжя, 58 міжнародними громадськими
організаціями та дипломатичними представництвами, українською діаспорою
3 країн світу. Шість шкіл району – НВК № 141 «ОРТ», НВК № 30 «ЕкоНад»,
гімназія № 191 ім. П.Г.Тичини, Гуманітарна гімназія «Гармонія», НВК
«Монтессорі», НВК № 176 беруть участь в міжнародних освітніх проектах як
Асоційовані школи ЮНЕСКО (ПАШ).

ІІІ. Фінансово-економічне забезпечення
У 2017 році на потреби закладів освіти району (заробітна плата з
нарахуваннями, енергоносії, харчування тощо) виділено 1 152 010,3 тис. грн, що на
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53,4% більше ніж у 2016 році (750 949,5 тис. грн). Крім цього, виділено кошти та
здійснено:
- капітальний ремонт на 160 об’єктах галузі «Освіта» (58 183,7 тис. грн, що
на 22,9 % більше ніж у 2016 році (47324,9 тис. грн));
- ремонт стадіонів та спортивних майданчиків у 12 навчальних закладах
(Гімназія № 191 ім. П. Г. Тичини, НВК "Монтессорі", НВК № 167, НВК №183
"Фортуна", НВК № 209 "Сузір’я", СЗШ №№ 182,191, 195 ,258, СШ №№ 65,
31, Український колеж імені В.О. Сухомлинського (СШ №272)) на 12 322,5
тис. грн, що на 164 % більше ніж у 2016 році (4663,5 тис. грн));
- відновлення групу 8 дошкільних навчальних закладах (ДНЗ №№ 243, 438,
441, 453, 461, 471, 671, 680) на 3349,9 тис. грн, що на 126 % більше ніж у
2016 році (1479,7 тис. грн));
- поточні ремонти та заходи щодо підготовки до опалювального сезону на
суму 12 062,4 тис. грн.
Покращено матеріально-технічну базу навчальних закладів району на загальну
суму 11088,2 тис грн. Зокрема, придбано обладнання для харчоблоків та пралень,
мультимедійні комплекси, комп’ютерну техніку, парти тощо.
КУЛЬТУРА
До мережі закладів культури району, які знаходяться у підпорядкуванні
Дніпровської райдержадміністрації, відносяться:
✓ 4 дитячі музичні школи (ДМШ);
✓ Школа джазового та естрадного мистецтв (ШДЕМ);
✓ Дитяча школа мистецтв № 6 імені Г. Жуковського (ДШМ);
✓ публічні бібліотеки Централізованої бібліотечної системи Дніпровського
району м. Києва (ЦБС) - 18, з них: 10 бібліотек для дорослих, 6 дитячих бібліотек,
2 юнацькі бібліотеки та 1 відділ нестаціонарних форм обслуговування користувачів;
✓ Центр культури та мистецтв Дніпровського району міста Києва;
✓ Театр української традиції «Дзеркало» (вул. Алма-Атинська, 109).

Основна діяльність управління культури, туризму та охорони культурної
спадщини райдержадміністрації спрямована на реалізацію пріоритетних завдань, серед
яких – модернізація закладів культури, впровадження інноваційних методів роботи,
розвиток аматорської творчості, традиційного та сучасного мистецтва, підтримка
талановитої молоді та обдарованих дітей, реалізацію культурно-мистецьких та
культурологічних заходів, залучення громадських ініціатив до участі в культурномистецьких проектах, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури,
впровадження енергозберігаючих технологій, збереження та популяризації історикокультурної спадщини.
Невід’ємною частиною роботи є проведення районних культурно-мистецьких
районних заходів, спрямованих на збереження та відродження традицій українського
народу, популяризацію творчості обдарованих дітей, молоді та аматорів різного віку,
організацію змістовного культурного дозвілля мешканців району та гостей столиці, що
є безкоштовними для глядачів, охоплюють різні верстви населення. Проведено 1813
культурно-масових та суспільно-громадських заходів (фестивалі мистецтв,
театралізовані дійства, звітні концерти, виставки, урочисті покладання квітів тощо).
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Протягом останніх років спостерігається позитивна тенденція до поступового
зростання обсягів фінансування галузі на забезпечення модернізації закладів
культури, зміцнення матеріально-технічної бази, проведення капітальних
ремонтів приміщень відповідно до вимог сучасності. Так, у 2017 році проведено
ремонт 11 закладів культури району (ДШМ № 6 ім Г. Жуковського, ДМШ № 16,
ШДЕМ, бібліотеки ім. П. Тичини, П. Усенко для дітей , ім. В. Яна, В. Маяковського та
інші) на загальну суму 6,7 млн грн. Також на покращення матеріально-технічної
бази закладів культури району витрачено 2,9 млн грн (придбано музичні
інструменти, меблі, звукову та світлову апаратуру, періодичні видання, книжкову
продукцію).
Особлива увага в роботі закладів культури приділяється роботі з дітьми та
молоддю, створення умов для їх духовного і творчого зростання та збагачення на
кращих зразках української і світової культури.
Учні шкіл естетичного виховання Дніпровського району посіли призові місця,
ставали переможцями конкурсів, фестивалів, отримували дипломи, грамоти,
заохочувальні призи. Трьом талановитим учням шкіл естетичного виховання у 2017
році вручено стипендії голови Київської міської державної адміністрації.

Відкрито два додаткових відділення:
- театральне в Школі джазового та естрадного мистецтв Дніпровського району
міста Києва;
- хореографічне в Дитячій музичній школі №13 ім. М. Глінки.
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У рамках міського пілотного проекту «Осучаснення бібліотечних просторів» в
ЦРБ ім. П. Тичини 01.09.2017 року розпочато капітальний ремонт.
У рамках реалізації проекту "Бюджет участі міста Києва" переміг проект №335
"BIBLIOHUB для людей з вадами зору". Це єдиний проект-переможець серед
публічних бібліотек. Реалізація проекту адаптує ЦРБ ім. П. Тичини для людей з
вадами зору. Планується створити спеціалізоване місце для читання та проведення
дозвілля. Проект має на меті посприяти соціалізації та адаптації незрячих людей в
суспільстві, допомогти їм відчути себе часткою повноцінного життя.
Заклади культури району мають досить високий кадровий потенціал. В районних
закладах культури працюють 670 осіб, серед них народні та заслужені артисти
України, заслужені діячі мистецтв та працівники культури, 6 колективів мають звання
"Народний художній колектив", 9 - звання "Зразковий художній колектив", 34
викладачі мають найвище педагогічне звання "викладач-методист".
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
В Дніпровському районі розвивається 50 видів спорту. Збережена мережа
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яка на сьогодні складається з 12 закладів, з них чотири ДЮСШ підпорядковуються Дніпровській райдержадміністрації та ще 8 шкіл
різних форм власності. В районі також діє 47 спортивних клубів, з них 13 підліткових.
До послуг любителів фізичної культури та спорту в районі – 608 спортивних
об’єктів, серед яких: 3 стадіони, 8 басейнів, 345 площинні споруди, 72 спортзали
тощо.

Протягом 2017 року з метою покращення матеріально-технічного стану
спортивних споруд освоєно понад 24 млн грн. Зокрема, проведено капітальні ремонти
10 спортивних майданчиків загальноосвітніх шкіл, 24 прибудинкових спортивних
майданчиків, 4 підліткових спортивних клубів за місцем проживання, облаштовано
Скейт-парк на вул. Микільсько-Слобідській та ін.
На виконання Державної цільової програми розвитку фізичної культури та
спорту проведено 32 районні спортивно-масові заходи, в яких взяли участь близько 12
тис. учасників. На їх реалізацію з бюджету було виділено 80 тис. грн. Найбільш
масштабні та масові серед них - спартакіади учнівської та студентської молоді,
легкоатлетичний пробіг “Дніпровська десятка”, а також Фестиваль спорту та
здорового способу життя. Підготовлено 85 майстрів та кандидатів у майстри спорту,
що на 11% більше, ніж у 2016 році (78). Найбільш яскравим спортивним
досягненням 2017 року є срібна нагорода вихованки районної ДЮСШ №16 Юлії
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Левченко на чемпіонаті Світу в Лондоні з легкої атлетики у стрибках в висоту,
яка виконала норматив Заслуженого майстра спорту України.
ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
На обліку у відділі у справах сім‘ї, молоді та спорту перебуває 1424 багатодітних
сімей, в яких виховується 4485 дітей. Протягом 2017 року видано 219 посвідчень для
батьків та 375 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї. Забезпечено подання документів
щодо 4 жінок, яким Указом Президента у 2017 році присвоєно Почесне звання
«Мати-героїня» (всього у районі 61 мати-героїня).
З метою пропагування суспільних цінностей інституту сім’ї проведено соціальні
заходи з нагоди Міжнародного дня жінок та Дня сім’ї - вшановано 25 жінок-матерів
багатодітних родин. Також проведено районні масові молодіжні заходи з нагоди Дня
молоді та Дня студента за програмою «Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки».
Протягом 2017 року направлено на оздоровлення та відпочинок 2174 дитини
пільгових категорій району до Українського дитячого центру “Молода гвардія”,
Міжнародного дитячого центру “Артек” в Пуща-Водиці та інших позаміських
оздоровчих і лікувально-санаторних закладів.
З метою залучення дітей до змістовного дозвілля, занять спортом, естетичноприкладним мистецтвом в районі збережено мережу та поліпшено матеріальнотехнічну базу підліткових клубів, що входять до складу районного Центру по роботі
з дітьми та молоддю за місцем проживання. Нині діють 30 клубів, з них 13
спортивного та 17 художньо-естетичного напрямку, в яких проводять своє дозвілля
понад 2400 вихованців.

Широкий спектр соціальної роботи з сім’ями проводить Дніпровський районний
в місті Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Центр).
Зокрема, надаються соціальні послуги та, при потребі, здійснюється соціальний
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супровід родин, що опинилися в складних життєвих обставинах. Серед таких
внутрішньо переміщені сім'ї (ВПО), одинокі матері (батьки), сім'ї учасників АТО,
сім'ї, яких торкнулася проблема ВІЛ, де є алко/наркозалежні члени родини,
постраждалі від торгівлі людьми, жорстокого поводження та насильства тощо.
Всього протягом звітного року здійснено 1675 оцінок потреб сімей (осіб),
соціальними послугами охоплено 2338 сімей (осіб), під соціальним супроводом
перебувало 109 родин, 7 прийомних сімей та 2 дитячих будинки сімейного типу.
Крім того, Центром впроваджується соціальна програма соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з особливими потребами, якою охоплено 82 особи.

З метою надання адаптаційної соціальної допомоги особам, які зловживають
алкоголем та іншими психоактивними речовинами розроблено та впроваджується
соціальна програма «Денний реабілітаційний центр СЕНС». Допомогу отримують
не лише люди, які мають проблему із залежністю, а й члени їх родин. Протягом року її
учасниками були близько 50 осіб.
Ведеться робота, спрямована на забезпечення соціально-правового захисту
дітей, особливо тих, які потребують додаткової уваги з боку держави: дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в
складних життєвих обставинах, та які перебувають у конфлікті з законом.
Станом на 01.01.2018 року на первинному обліку служби у справах дітей
райдержадміністрації (далі - Служба) перебувало 408 дітей, з яких: 126 дітей-сиріт;
277 дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього, серед дітей, які знаходяться
на обліку у Дніпровському районі, перебувають: під опікою та піклуванням –352 дітей;
на вихованні в дитячих будинках сімейного типу - 20 дітей; в прийомних сім’ях 2 дитини; в дитячих державних закладах на повному державному забезпеченні 22 дитини (будинок дитини “Берізка”; дитячий будинок “Малятко”; школа-інтернат
№21; будинки для дітей з інвалідністю; центр соціально-психологічної реабілітації для
дітей № 1; благодійні організації).
Протягом звітного періоду на первинний облік у Службі поставлено 61 дитину,
з них: 30 дітей, які набули статусу дітей, позбавлених батьківського піклування за
рішенням суду, 26 дітей-сиріт, батьки яких померли та 5 дітей, які на кінець року
статусу не набули.
Сьогодні в Україні пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, є усиновлення. Впродовж 2017 року
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усиновлено 8 дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
поставлено на облік 24 подружні пари та 7 одиноких жінок, які є кандидатами в
усиновителі. Всього, станом на 01.01.2018 року, на обліку перебуває 31 кандидат в
усиновителі. У Дніпровському районі функціонує 4 прийомні сім’ї та 2 будинки
сімейного типу, в яких виховується 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
З метою здійснення систематичного нагляду за умовами перебування та
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях
усиновителів, опікунів та піклувальників спеціалістами Служби здійснено
обстеження 151 cім’ї. Порушень прав дітей не виявлено.
Дніпровська райдержадміністрація, як орган опіки та піклування, забезпечує
дотримання державних гарантій та реалізації прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування на збереження та забезпечення житлом. Станом на
01.01.2018 року на квартирному обліку перебуває 22 дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування та повнолітніх осіб з їх числа. Службою взято під
контроль питання збереження житла 50 дітей.
З метою дотримання прав та законних інтересів дітей працює Комісія з питань
захисту прав дитини Дніпровської райдержадміністрації. Протягом 2017 року
проведено 17 засідань комісії, на яких розглянуто 974 заяви громадян та клопотань
Служби. За результатами розгляду та прийнятих рішень: призначено опіку над 56
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; припинено опіку
над 17 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;
призначено опіку над майном 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування; 11 дітей повернено в біологічну сім’ю; зареєстровано 7 дітей у ВРАЦС;
11 дітей влаштовано в державні заклади; надано 71 висновок щодо доцільності
позбавлення батьківських прав громадян, які неналежно виконують батьківські
обов’язки; надано 4 рішення про зміну прізвища дитини; надано 5 дозволів на
присвоєння прізвища дітям; надано 23 висновки щодо визначення місця проживання
дітей; надано 13 дозволів на проходження психіатричного обстеження дітей та
проходження ними психолого-медико-педагогічної комісії; надано 40 рішень щодо
участі у вихованні дитини одного з батьків, який проживає окремо; надано 312
дозволів на дарування, продаж, придбання майна право власності або право
користування яким мають діти. Окрім цього, комісією розглянуто та затверджено 286
примірників індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих
обставинах та відкрито соціальний супровід 96 сімей.
Важливим напрямком роботи Служби є заходи з виявлення дітей, які
жебракують та тривалий час проводять на вулиці без нагляду дорослих.
Відповідно до затвердженого графіку спеціалістами Служби спільно з представниками
сектору ювенальної превенції Дніпровського управління поліції Головного управління
Національної поліції в місті Києві та спеціалістами Дніпровського районного в місті
Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено 25
профілактичних рейдів “Діти вулиці”. Проведення рейдів також передбачає
відвідування сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, з метою
повернення дітей до навчальних закладів, виявлення дітей з якими жорстоко
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поводяться батьки чи дорослі, надання допомоги у працевлаштуванні тощо. В
результаті таких перевірок та рейдів 5 дітей вилучено з сімей.
Протягом 2017 року поставлено на облік 57 дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах. Всього, станом на 01.01.2018 року, на обліку перебуває таких
57 дітей (із 36 сімей). Серед причин: ухилення батьків від виконання батьківських
обов’язків (48 дітей); самовільне залишення дітьми постійного місця проживання (1
дитина); діти, які зазнали жорстокого поводження (3 дитини); діти, які вимушено
переселені із зони проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки
Крим (5 дітей). Спеціалістами Служби проводяться обстеження житлово-побутових
умов проживання дітей у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. За
результатами до:
• Дніпровського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді направлено клопотання щодо здійснення соціального супроводу 23
сімей;
• Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в
місті Києві направлено 22 клопотання про притягнення до адміністративної
відповідальності батьків, які не виконують батьківські обов’язки належним
чином;
• районного суду ініційовано подання 12 позовів про позбавлення батьківських
прав громадян, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків та 1 позов
про відібрання дітей від батьків, які неналежним чином виконують батьківські
обов’язки.
Значна увага приділяється профілактичній роботі, спрямованій на соціальну
адаптацію неповнолітніх дітей, які скоїли правопорушення (злочин) або
перебувають під слідством (наразі таких 21 дитина), та питанню жорстокого
поводження з дітьми та попередженню насильства в сім’ях з дітьми (на обліку
перебуває троє дітей).
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
Райдержадміністрацією проводиться робота із забезпечення реалізації прав та
законних інтересів жителів району відповідно до законодавства України. Зокрема,
забезпечення інтересів громадян в сфері адміністративних послуг за принципом
організаційної єдності, здійснюється відділом (Центром) надання адміністративних
послуг райдержадміністрації (ЦНАП).

Протягом 2017 адміністраторами ЦНАП було зареєстровано 76 718
адміністративних справ, що на 40 % більше, ніж у 2016 році. З них 74 668
заявників отримали адміністративні послуги, 2 050 заявників отримали вмотивовані
відмови від суб'єктів надання адміністративних послуг.
Починаючи з травня 2017 року ЦНАП розпочав здійснювати прийом документів
щодо надання адміністративних послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина
України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у формі ID-картки.
Станом на кінець 2017 року за паспортними послугами в ЦНАП звернулося більше
5 тис. громадян.
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В серпні 2017 року відбулося відкриття нового сучасного приміщення ЦНАП
за адресою: вул. Харківське шосе, 18 з усіма необхідними умовами для зручності
відвідувачів.
За 2017 рік відділом з питань реєстрації місця проживання/перебування
фізичних осіб опрацьовано 44 667 документів. В результаті:
• видано 20 090 довідок про реєстрацію місця проживання, 288 заявникам було
надано вмотивовану відмову;
• внесено 121 відомість про місце проживання (перейменування вулиць, технічна
помилка);
• знято з реєстрації місця проживання - 11 427 фізичних осіб;
• зареєстровано місця проживання - 12741 фізичних осіб.
Створено архів картотеки реєстрації місця проживання фізичних осіб мешканців
Дніпровського району, за адресою: м. Київ, вул. Челябінська, 9г.
З метою забезпечення можливостей для реалізації виборчого права жителями
району відповідно наданих повноважень райдержадміністрацією забезпечується
ведення Державного реєстру виборців, до якого вносяться відомості про громадян
України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території
Дніпровського району, складення та уточнення списків виборців на виборчих
дільницях. Протягом 2017 року відділом ведення Державного реєстру виборців на
підставі відомостей, наданих суб’єктами подання опрацьовано 12 періодичних
поновлень бази даних Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), в тому числі
завантажено до Реєстру і оброблено: 2204 записи з відомостями про громадян України,
яким виповнилося 18 років; 41 запис з відомостями про осіб, які набули громадянства
України; 5864 записи з відомостями про виборців, які зареєстрували своє місце
проживання на території Дніпровського району; 7908 записів з відомостями про
виборців, які зняті з реєстрації за місцем проживання на території Дніпровського
району міста Києва; 1368 записів з відомостями про виборців, які отримали паспорт
громадянина України у зв’язку із зміною прізвища, імені, по батькові; 4148 записів з
відомостями про виборців, смерть яких зареєстровано в органі державної реєстрації
актів цивільного стану; 298 записів з відомостями про виборців, зареєстрованих за
юридичною адресою закладу, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, 22
записи з відомостями про виборців, знятих з реєстрації за юридичною адресою
закладу; 71 запис з відомостями про виборців щодо яких встановлено постійну
нездатність пересуватися самостійно; 11 записів з відомостями про виборців, які були
визнані недієздатними.
Упродовж звітного періоду опрацьовано 83 заяви про внесення змін до Реєстру,
видано 252 роздруки про персональні дані з Реєстру, надано 208 відповідей на запити
органів Державної міграційної служби про 297 осіб.
Станом на 01.01.2018 року у Дніпровському районі міста Києва налічується
264762 виборці, створено 129 виборчих дільниць на постійній основі.
Райдержадміністрацією забезпечується повний та якісний розгляд звернень
громадян. За звітний період до Дніпровської райдержадміністрації надійшло 61065
звернень, з яких 3413 надійшло поштою, 1795 подано на особистому прийомі та 55857
отримано від КБУ “Контактний центр міста Києва” (телефонних дзвінків та звернень,
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зареєстрованих на сайті установи). Всього, з урахуванням колективних звернень (814),
до Дніпровської райдержадміністрації у 2017 році звернулося 84 559 громадян.
Найбільш проблемними в районі є питання благоустрою прибудинкових
територій, оскільки їх вирішення потребує значних фінансових витрат та досить
тривалого часу, як і питання незадовільного технічного стану будинків, дахів, ліфтів.
Разом з тим Дніпровська райдержадміністрація вживає відповідних заходів для
вирішення порушених у зверненнях питань, зокрема, враховуючи побажання
громадян, надаються пропозиції відповідним департаментам Київської міської
державної адміністрації щодо включення конкретних об’єктів до міських цільових
програм, приміром щодо заміни ліфтів, капітального ремонту покрівель, сходових
клітин, облаштування дитячих майданчиків тощо. Також, щоденно проводяться
роботи з утримання в належному стані житлових будинків, прибудинкових територій,
здійснюється поточний ремонт покрівель, інженерних мереж, санітарна обрізка дерев і
кущів, відновлюється асфальтове покриття тощо.
На другому місці за кількістю звернень - питання забезпечення дотримання
законності та правопорядку, прав та свобод громадян. Такий ріст був зумовлений
надходженням значної кількості звернень щодо надання інформації про кількість осіб,
зареєстрованих за тією чи іншою адресою. Оскільки при наданні послуг громадянам
державними установами, підприємствами - надавачами комунальних послуг (ПАТ
«АК «Київводоканал», ПАТ «Київенерго», ПАТ «Київгаз»), вимагалася довідка про
склад сім’ї та зареєстрованих осіб, яка виключена з переліку документів постановою
Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 861 «Про внесення змін до постанов
Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 і Кабінету Міністрів
України від 29 січня 2003 р. № 117» (додаток 2 до постанови Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 11.12.1984 № 470) громадяни масово зверталися до
райдержадміністрації з метою отримання такої інформації, реалізуючи своє право на
звернення.
Третє місце належить зверненням з питань житлової політики. Серед них
найчастіше порушувались питання щодо прискорення отримання житлової площі,
поліпшення житлових умов черговикам квартирного обліку, надання службового
житла
працівникам комунального господарства. Такі звернення в основному
потребували роз’яснень положень чинного житлового законодавства.
Загальна кількість сімей, які потребують поліпшення житлових умов, станом на
31.12.2017 року становить 12566 сімей, що є найбільшим показником серед усіх
районів міста Києва. За звітний період надано 8 житлових приміщень згідно з чергою
квартирного обліку та 4 житлові приміщення для тимчасового поліпшення житлових
умов до підходу черги квартирного обліку.
Крім письмових звернень громадяни мають можливість звернення на
особистому прийомі керівництва райдержадміністрації. За звітний період
керівництвом райдержадміністрації проведено 80 особистих прийомів громадян, з них
19 виїзних. Зокрема, головою райдержадміністрації проведено 56 особистих прийомів,
у т. ч. 19 виїзних. На прийомах керівниками райдержадміністрації прийнято 347 осіб, з
них головою райдержадміністрації - 307, в тому числі 114 осіб - на виїзних особистих
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прийомах. Головою райдержадміністрації проведено 10 «гарячих» телефонних ліній,
під час яких надійшли дзвінки від 19 громадян.
З метою реалізації права громадян на інформацію, а також забезпечення
висвітлення діяльності райдержадміністрації у мережі Інтернет функціонує субвебсайт Дніпровської райдержадміністрації (http://dnipr.kievcity.gov.ua) та сторінка у
соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/dniprrda).
ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РАЙОННОМУ РІВНІ
При Дніпровській райдержадміністрації створена ціла низка консультативних,
дорадчих та інших допоміжних органів (більше 40) для колегіального вирішення
питань у різних сферах життєдіяльності району, залучення фахівців та представників
громадськості. Зокрема, для залучення громадськості до формування та реалізації
державної політики на районному рівні створені та діють:
1. Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві державній
адміністрації;
2. Рада директорів підприємств промислового комплексу Дніпровського району
м. Києва;
3. Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

З метою залучення представників об’єднань громадян, експертів тощо до
формування та реалізації державної політики продовжує роботу Громадська рада при
Дніпровській райдержадміністрації, нової 2017-2019 років каденції. До її складу 14
червня 2017 року ввійшли представники 35 активних громадських організацій, які
плідно співпрацюють задля розвитку Дніпровського району. За звітний період
проведено 7 засідань Громадської ради та 10 засідань правління Громадської ради,
на яких вирішувалися нагальні питання життєдіяльності мешканців району.
Проведено засідання робочих груп Громадської ради за участю ініціативних
мешканців району з найактуальніших питань району: проблемні забудови на вул.
Алішера Навої, 55/57, вул. Андрія Малишка, 9-а вул. Івана Миколайчука, 16 та бульв.
Перова, 12/92. Також обговорювалося питання захисту прав на постійні місця для
збереження особистого транспорту (автостоянки), які розташовані на розі вулиць
Райдужна та Марка Черемшини, вул. Сулеймана Стальського, 29, вул. Петра
Вершигори, 9-г, бульв. Перова, 25.
Надавалась інформаційна та методична допомога ініціативній групі мешканців
району щодо проведення громадського обговорення по перейменуванню кінотеатру
«Ленінград» на «Дніпро» та громадських слухань щодо:
- реконструкції стадіону та спортивних майданчиків загальноосвітньої середньої
школи № 201 (бульв. Перова,14-а);
- розірвання договору оренди на земельну ділянку за адресою: просп.
Соборності, 2 та заборону забудови ділянки для продовження скверу ім. Івана
Миколайчука.
Також надавалась методична допомога активним мешканцям району щодо
ініціювання діяльності ОСНів, механізму їх створення та функціонування.
Створювались умови для самореалізації потенціалу існуючих ОСНів.
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Варто зазначити, що висловлення конструктивних пропозицій з боку
громадськості району, яка завжди була однією з найбільш активних у місті, щодо
поліпшення роботи у задоволенні потреб жителів є важливою складовою підвищення
ефективності роботи районної влади. Адже правильне визначення пріоритетів
забезпечить проведення роботи та розподіл бюджетних асигнувань саме на вирішення
найбільш нагальних проблем. Важливим для налагодження дієвого діалогу є
урахування розподілу повноважень між Київською міською радою, Київською
міською держадміністрацією та Дніпровською райдержадміністрацією.
ПІДСУМКИ
Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією забезпечені
умови для збереження та розвитку існуючої мережі соціально-економічної
інфраструктури району. Зберігаються позитивні тенденції до відновлення
економічного потенціалу району. Про позитивну динаміку в розвитку Дніпровського
району, окрім вже зазначених в основній частині звіту, свідчать і такі факти, як
лідируюче місце району серед лівобережних районів міста Києва за показником щодо
розмірів середньомісячної заробітної плати штатного працівника (згідно останніх
наявних статистичних даних за ІІІ квартал 2017 року, вона складає 8 163 грн). Окрім
цього, район має найкращий показник серед інших районів столиці щодо створення
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (у 2017 році створено 20 ОСББ).
Це стало можливим завдяки злагодженій та наполегливій праці фахівців усіх
структурних підрозділів райдержадміністрації, та, значною мірою, завдяки співпраці з
представниками громадських організацій та небайдужими мешканцями району, які
своєчасно інформували нас про існуючі проблемні ситуації та допомагали в їх
оперативному вирішенні.

