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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 01.11.2018 року становить 357,2 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 272 одиниці. З метою інформаційно-аналітичного, кадрового,
правового, матеріально-технічного та іншого організаційного забезпечення
діяльності райдержадміністрації в структурі Дніпровської райдержадміністрації
утворено апарат штатною чисельністю 149 одиниць. До складу апарату входить
26 відділів та 3 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 театрально-видовищний заклад культури Дніпровського
району м. Києва “Театр української традиції “Дзеркало”) та Київська міська
клінічна лікарня № 11 Дніпровського району м. Києва.
БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

До загального фонду бюджету міста Києва надійшло 2 279,5 млн грн
податків та зборів, мобілізованих у Дніпровському районі. В порівнянні з 2017
роком надходження збільшились на 401,2 млн грн (на 21,4 %).

Основними видами доходів зібраних в районі є податок з доходів фізичних
осіб – питома вага якого у загальній сумі надходжень до бюджету міста
становить – 41,9% (954,4 млн грн), єдиний податок – 25% (569,5 млн грн), плата
за землю – 16,1% ( 366,9 млн грн).

Бюджетом міста Києва на видатки Дніпровського району спрямовано
1 804,2 млн грн. Крім того, через Департамент охорони здоров’я Київської
міської державної адміністрації на заклади та установи сфери охорони
здоров’я спрямовано 218,3 млн грн.
Структура видатків Дніпровського району за 2018 рік в розрізі галузей

Обсяг видатків на утримання галузі «Освіта» становив 1 414,2 млн грн, що
на 18 % більше видатків 2017 року (1 155,1 млн грн) та складав 78,4% загальних
видатків по району.
Обсяг фінансування галузі «Культура» становив 84,7 млн грн, що на 8%
більше, ніж у 2017 році (78,3 млн грн) та складав 4,7% загальних видатків по
району.
Обсяг фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне
забезпечення» становив 60,6 млн грн, що на 5% більше, ніж у 2017 році (57,6
млн грн) та складав 3,4% загальних видатків по району.
Обсяг фінансування галузі «Фізична культура і спорт» становив
20,2 млн грн, що на 18% більше, ніж у 2017 році (16,5 млн грн) та складав 1,1%
загальних видатків по району.
Обсяг видатків на утримання галузі «Держане управління» становив
83,2 млн грн та складав 4,6% загального обсягу видатків по району.
Обсяг фінансування галузі «Житлово-комунальне господарство»
становив 141,3 млн грн та складав 7,8% загальних 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 2018 році спрямовано 79%
видатків загального фонду або 1 419,2 млн грн. В порівнянні з попереднім роком
видатки збільшились на 17% або 210,4 млн грн.
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55,8 млн. грн.

112,3 млн. грн.
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2018 рік

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 РЕМОНТИ ТА ВКЛАДЕННЯ

Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020
роки (далі - Програма) та бюджетом м. Києва на 2018 рік на об’єкти, головним
розпорядником коштів (замовником) по яких виступала Дніпровська
райдержадміністрація, були передбачені капітальні видатки в розмірі 169,2
млн грн.
Враховуючи численні звернення мешканців району та існуючий стан мережі
районного господарства основна частина капітальних видатків спрямована на
здійснення робіт з капітального ремонту. Станом на 01.01.2019 року виконано
роботи з капітального ремонту на суму 151,8 млн грн.
Галузі районного господарства, куди у 2018 році спрямовувалися кошти на
проведення капітальних ремонтів:
«Житлово-комунальне господарство» - 331 об’єкт житлово-комунального
господарства району, загалом освоєно 79,8 млн грн;
«Освіта» - 122 об’єкти галузі, загалом освоєно 66,4 млн грн;
«Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 8 об’єктів, загалом
освоєно – 2,8 млн грн;
«Державне управління» - 1 об’єкт, освоєно - 2,0 млн грн;
«Фізична культура і спорт» - 2 об’єкти, освоєно - 0,7 млн грн;
«Культура» - 2 об’єкти, освоєно - 0,2 млн грн.
Загалом по Дніпровському району на замовлення Дніпровської
райдержадміністрації здійснено капітальний ремонт на 466 об’єктах

(заклади освіти, культури, соціального захисту та об’єкти житловокомунального господарства) та відповідно забезпечено умови для збереження і
розвитку існуючої мережі соціально-економічної інфраструктури району.

Слід також зазначити, що завдяки використанню розпорядниками коштів
(замовниками робіт) при здійсненні капітальних ремонтів системи електронних
закупівель ProZorro вдалося зекономити 4,8 млн грн бюджетних коштів.
В частині капітальних вкладень по об’єктах Програми на 2018 рік за
замовленням Дніпровської райдержадміністрації виконано робіт на суму
7,4 млн грн.
Основна частина зазначених коштів, а саме 4,9 млн грн - була використана
на продовження робіт по об’єктах «Реконструкція мереж водопостачання
приватного сектора ДВРЗ» та «Каналізування приватного сектора ДВРЗ» .
Також протягом року частково здійснена розробка проектної
документації по об’єктах «Реконструкція нежитлових приміщень по вул.
Миропільська, 19 під багатопрофільний культурний центр (розміщення
комунального театрально-видовищного закладу культури «Театр української
традиції «Дзеркало», «Реконструкція стадіону середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 4 м. Києва, вул. Сулеймана Стальського, 26-А у
Дніпровському районі» (2,2 млн грн.)
Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету здійснені проектні
роботи з реконструкції та модернізації ліфтів у житлових будинках
Дніпровського району міста Києва (0,3 млн грн).
Фінансові призначення на 2018 рік по об’єктах капітального будівництва
були освоєні в повному обсязі.

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ

Станом на 01.01.2019 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 89,54 тис. кв. м,
що становить 95,34 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Станом на 01.01.2019 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
27795,0 тис. грн (без ПДВ), що в порівнянні з 2017 роком більше майже на
37%.

За минулий рік до бюджету м. Києва перераховано 734,16 тис. грн орендної
плати за користування майном, яке передано до сфери управління Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації.
Заборгованість з орендних платежів на 01.01.2019 становить 682,71 тис.
грн. (без ПДВ), що становить 80,3 % обсягу заборгованості по орендній платі до
початку року.

За обсягами отриманої орендної плати Дніпровський район посідає
перше місце 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 01.10.2018 року обсяги інвестицій складають
584,1 млн дол. США, у розрахунку на 1 особу обсяги прямих іноземних
інвестицій складають 1650,2 дол. США (наростаючим підсумком з початку
інвестування).
Постійно ведеться робота щодо залучення інвестиційних коштів в
розвиток інфраструктури району. Протягом 2018 року Дніпровською
райдержадміністрацією спільно з комунальним підприємство «Київське
інвестиційне агентство» і Департаментом економіки та інвестицій КМДА
розпочато підготовку проведення інвестиційних конкурсів по наступних
10 проектах:
✓ «Облаштування воднолижного комплексу для активного відпочинку з
об’єктами спортивно-рекреаційного призначення на території Труханового
острова»;
✓ «Облаштування зони спортивних майданчиків на території Труханового
острову»;
✓ «Облаштування парку атракціонів на території «Гідропарку»
(о. Венеціанський)»;
✓ «Створення мережі станцій прокату каяків, каное та іншого
спорядження для водних видів спорту в м. Києві»;
✓ «Облаштування
спортивно-рекреаційної
зони
відпочинку
з
благоустроєм та утриманням прилеглої території на острові Венеціанський у
Дніпровському районі міста Києва»;
✓ «Створення велосипедної мережі «bike-sharing» в місті Києві»;
✓ «Будівництво мережі WI-FI на території міста Києва для надання якісних
телекомунікаційних послуг жителям та гостям міста Києва»;
✓ «Облаштування воднолижного комплексу для активного відпочинку з
об’єктами спортивно-рекреаційного призначення на території Труханового
острову»;
✓ «Реконструкція громадської вбиральні стаціонарного типу з надбудовою
(добудовою) об’єкту громадського призначення на просп. Юрія Гагаріна,7»;
✓ «Реконструкція громадської вбиральні стаціонарного типу з надбудовою
(добудовою) об’єкту громадського призначення на просп. Броварському в
Дніпровському районі (Гідропарк, к 11)».
ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ТА ПІДРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Промисловий комплекс району згідно з реєстром Головного управління
статистики у місті Києві станом на 31.12.2018 року налічує 54 підприємства.
Перш за все це базові підприємства: ПАТ «Укрпластик» - 91 рік, Дарницький
вагоноремонтний завод - 83 роки, ТОВ «Київський механічний завод
«Магістраль ім. М.П. Шульгіна» - 73 роки, ПАТ «Київський завод «Граніт» - 73
роки, ТОВ «Євро-Реконструкція» (колишня Дарницька ТЕЦ) - 64 роки, Київське

учбово-виробниче підприємство №4 УТОС - 61 рік, Науково-дослідний інститут
«Еластик» - 50 років. Трудові колективи та робочі династії цих підприємств
творили історію Дніпровського району.
За 2018 рік промисловими підприємствами району реалізовано продукції
на суму 9 424,8 млн грн, що на 9,1% більше, ніж за 2017 рік. 22% цієї продукції
експортується.

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 5,1%. Це сьомий показник серед районів міста Києва.
Промисловці району активно брали участь у бізнес-форумах, конкурсах,
міських і міжнародних виставкових заходах. Зокрема, 5 червня 2018 року у
щорічній виставці-презентації продукції київських товаровиробників «Зроблено
в Києві» Дніпровський район представляли 22 учасники: 16 промислових
підприємств, 4 науково-дослідних установи, 2 суб’єкта малого бізнесу.

Виставковий захід став своєрідним майданчиком для ділових зустрічей,
переговорів керівників промислових підприємств і наукових установ Києва,
вітчизняних і зарубіжних інвесторів, фахівців з експортно-імпортних операцій.
Серед проблемних моментів - зберігається негативна тенденція зменшення
чисельності працівників, які зайняті у сфері виробництва. За останні 5 років
кількість працівників промислової діяльності скоротилась майже на 30%, а це робочі місця, відрахування до державного бюджету. Також існує певний дефіцит
кваліфікованих кадрів за робітничими спеціальностями.
Значну роль у вирішенні питання зайнятості населення відіграє малий та
середній бізнес. Загалом, згідно статистичних даних на підприємствах, в
установах і організаціях Дніпровського району кількість зайнятих працівників
складає 109,1 тис. осіб (це п’ятий показник серед районів столиці), з яких 55,3
тис. осіб працюють в малих і середніх підприємствах.
Набула стабільності позитивна тенденція збільшення суб’єктів
господарювання, зареєстрованих у Дніпровському районі. Станом на 01.01.2019
року в Державній податковій інспекції у Дніпровському районі Головного
управління Державної фіскальної служби України у м. Києві на обліку
перебувають 53,1 тис. суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі
25,5 тис. юридичних осіб та 27,6 тис. фізичних осіб-підприємців. Варто
зазначити, що це на 5,6% більше, ніж у 2017 році.

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 підтримується діалог районної влади та
бізнесових кіл з актуальних питань розвитку підприємництва, реалізації
соціально-економічних проектів. З цією метою функціонує Координаційна рада
з питань розвитку малого і середнього підприємництва, Рада директорів
підприємств промислового комплексу, установ та організацій району,

проводились семінари, засідання за «круглим столом» з актуальних питань
виробничої, наукової діяльності, підтримки і захисту бізнесу.

З нагоди відзначення Дня підприємця 12 кращим підприємцям, працівникам
у сфері підприємництва на урочистих заходах були вручені відзнаки
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за 7 номінаціями:
«За сумлінне виконання податкових зобов’язань перед державою»; «Соціально
відповідальний бізнес»; «Сильні духом: успішний бізнес внутрішньо
переміщених осіб та ветеранів АТО»; «Київський виробник»; «Надання
гуманітарної допомоги військовим частинам, сім’ям загиблих воїнів АТО»;
«Здоровий киянин, смачно і корисно»; «Креативний (інноваційний проект)».
У міських заходах з нагоди Дня підприємця було також відзначено 6
представників бізнесу від Дніпровського району.

СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (без
урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців) по
Дніпровському району за 2018 рік за оперативними даними складає 12 407,8
млн грн, що на 2,9% більше, ніж за 2017 рік.
Сьогодні в районі діє 12 торгових та торгово-розважальних центрів, 568
підприємств торгівлі, 247 підприємств ресторанного господарства, 7 ринків та
торговельних майданчиків, 561 підприємство побутового обслуговування
населення. Протягом 2018 року в районі відкрито 4 нових підприємства
торгівлі, 2 підприємства ресторанного господарства та 9 підприємств побуту.
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. У звітному періоді в павільйонах
ПАТ «Київхліб» закінчився термін дії інвестиційних договорів щодо створення
об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами за фіксованими
цінами для задоволення попиту киян. Станом на 31.12.2018 р. у Дніпровському
районі продаж соціальних видів хліба здійснюється у трьох павільйонах ТОВ
«Саботін Трейд» (на вул. Празькій, 20, вул. Будівельників, 23 та Харківському
шосе, 9).
В минулому році спеціалістами відділу торгівлі та споживчого ринку
райдержадміністрації спільно з КП «Київська спадщина» організовано та
проведено у вихідні дні 39 районних ярмарок з продажу сільськогосподарської
продукції та продовольчих товарів, в яких взяли участь майже 3,5 тис.
представників товаровиробників, фермерських та селянських господарств.
Продукція на ярмарках реалізується за цінами на 5-10% нижчими, ніж в
роздрібній торговельній мережі та на ринках.
Для підтримки соціально незахищених верств населення (інвалідів, ветеранів
війни, одиноких громадян похилого віку) побутовими послугами першої
необхідності у 2018 року підприємствами побутового обслуговування населення
району безкоштовно надано побутових послуг 2 610 мешканцям району.
Проведено районний конкурс-огляд суб'єктів господарювання сфери
побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового підприємства
побуту у Дніпровському районі міста Києва. У минулому році за видами
діяльності присвоєні звання зразкових підприємств побуту за видами діяльності:
1. Послуги перукарень та салонів краси: - салон краси «МАУ» ФО-П Галицька
Н.В. (вул. Малишка, 4/1);
2. Послуги, пов’язані з доглядом за тілом людини: - спа-салон «Турецька баня»
ПП «Прага» (вул. Празька, 31).

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Житловий фонд Дніпровського району:
Форма власності
Комунальна власність
ЖБК
ОСББ на
самообслуговуванні/всього
будинків де зареєстровано
ОСББ
Відомчі будинки
Інвестиційні будинки
Відомчі гуртожитки
Всього

Кількість будинків станом
на 01.01.2018
1012
129
60/100 (97 ОСББ)

Кількість будинків станом
на 01.01.2019
1009
129
70/107 (103 ОСББ)

40
84
22
1347

40
83
21
1352

Протягом 2018 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 – 308 870,9 тис. грн з ПДВ, сплачено –
289 104,8 тис. грн з ПДВ, заборгованість станом на 01.01.2019 року становила –
19 766,1 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 у кількості 42,2 тис. од. на загальну суму 3 165,1 тис. грн.
У 2018 році на замовлення КП “Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва”
встановлено 12 модульних індивідуальних теплових пункти (ІТП) для
забезпечення якісного центрального опалення та гарячого водопостачання
(відновлено циркуляцію). У 2019 році заплановано встановити ще 20 модульних
ІТП.
Ведеться робота з поліпшення ліфтового господарства. В межах коштів,
виділених з міського бюджету, замінено 15 ліфтів у житлових будинках
району. Також розроблено проектно-технічну документацію на 88 ліфтів у
будинках комунальної власності для їх подальшої заміни.
Відповідно до розпорядження КМДА від 25.10.2017 №1323 у восьми
будинках комунальної власності встановлено охоронні системи для
забезпечення схоронності обладнання машинних приміщень та приміщень, де
знаходяться теплові лічильники.
Протягом 2018 року силами працівників ЖЕД виконано: поточний ремонт
покрівель - на 142 будинках; ремонт сходових клітин - у 73 будинках; ремонт
вхідних груп - у 72 будинках; ремонт цоколів - у 15 будинках.
Основний обсяг робіт з поточного ремонту в межах тарифу на послуги
з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у 2018 році
виконано підрядними організаціями, на загальну суму 33 621,3 тис. грн, у тому
числі:

• ремонт покрівель на 328 будинках загальною площею 44 905 кв. м
на суму 11 554,9 тис. грн, з яких на 74 будинках - азбестоцементні
покрівлі, площею 9 707,0 кв. м на суму - 2 980,3 тис. грн та 244
будинках - рулонні покрівлі, площею 3 977,2 кв. м на суму – 8 574,6
тис. грн;
• ремонт вхідних груп та перших поверхів сходових клітин у 107
будинках на загальну суму – 6 669,0 тис. грн;
• роботи з герметизації стиків стінових панелей проведено на 399
будинках на загальну суму – 7 754,5 тис. грн;
• ремонт (оббиття) фасадної плитки на 32 будинках на загальну суму 482,9 тис. грн;
• ремонт інженерних мереж у 11 будинках на суму – 385,7 тис. грн;
• інші ремонтні роботи у 79 будинках на суму – 3 324,3 тис. грн.
У порівнянні з 2017 роком Керуюча компанія зуміла збільшити обсяги
ремонтних робіт більше ніж у 3 рази, залучивши на поточний ремонт у 2018
році на 21 957,7 тис. грн більше, ніж за минулий рік.
Проте, для створення більш сприятливих та комфортних умов проживання
мешканцям району, застарілий житловий фонд Дніпровського району потребує
значно більших капітальних вкладень в ремонт житлових будинків. Особливо на
проведення капітального ремонту конструктивних елементів будинків,
інженерних мереж, внутрішньо будинкових доріг і прибудинкової території,
утеплення фасадів та горищ.
Протягом 2018 року Комунальним підприємством проводились роботи з
благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану прибудинкових
територій. Було відновлено 22 762,85 кв. м асфальтобетонного покриття
прибудинкових територій (в т. ч. 13 342,32 кв. м поточний ремонт на суму 5 660
тис. грн та 9 420,53 кв. м капітальний ремонт на суму 5 433,9 тис. грн), прибрано
72 км доріг від піскомету, прочищено спеціальною гідродинамічною технікою
8119 м зливоприймальних мереж та 344 колодязя на суму 1 472 тис. грн,
очищено 667 зливоприймачів, відремонтовано 41 оглядових і зливоприймальних
колодязів, посаджено 1 102 од, дерев, 2800 од. кущів та 12,8 тис. од. квітів, знято
795 сухостійних дерева, проведено санітарну обрізку 626 дерев, очищено 790
дерев від омели, вивезено 176 671,87 куб. м твердих побутових відходів,
роздільно зібраних побутових відходів – 9 892,60 куб. м та 217 388,47 куб. м
великогабаритних відходів (з них 9236, куб.м. автотранспортом підприємства),
ліквідовано 17 несанкціонованих сміттєзвалищ на позабалансових територіях,
встановлено 31 новий дитячий ігровий майданчик, 6 спортивних майданчиків на
суму 6 874,3 тис. грн та 16 контейнерних майданчиків для сміття на суму 748,0
тис. грн, відремонтовано 335 дитячих майданчиків та 240 лав для відпочинку,
виготовлено і встановлено 13 піддашків на суму 28 546,0 грн, 34 решітки на
зливоприймачі на суму 10 156,0 грн, 31 пандус для інвалідів на суму 26 781,0
грн. тощо.

Роботи, виконані за рахунок коштів Програми економічного і соціального
розвитку Дніпровського району м. Києва
Вид робіт

Капітальний ремонт асфальтного
покриття прибудинкових територій
та міжквартальних проїздів
Облаштування
ігрових
та
спортивних майданчиків
Заміна вікон у житлових будинках
Капітальний
ремонт
сходових
клітин
Капітальний
ремонт
електрощитових
Капітальний ремонт інженерних
мереж
Капітальний ремонт покрівель
Капітальний ремонт зливостічних
мереж
Капітальний ремонт вхідних груп
Капітальний ремонт квартир у
житлових
будинках,
що
постраждали внаслідок пожежі
(проектні роботи)
Капітальний ремонт нежитлових
приміщень
Капітальний ремонт фасадів
Капітальний
ремонт
місць
загального користування
Громадські проекти переможці
конкурсу
Реконструкція
мереж
водопостачання приватного сектору
ДВРЗ
Каналізування приватного сектору
ДВРЗ
Капітальний ремонт індивідуальних
теплових пунктів
Капітальний ремонт ліфтів
Облаштування
контейнерних
майданчиків
Проектні роботи з реконструкції та
модернізації ліфтів
Всього

Виконання робіт
у 2018 році
Кількість,
Вартість,
од.
тис грн
19
5 931,38

Виконання робіт
у 2017 році
Кількість,
Вартість,
од.
тис грн
26
7221,2

42

7 552,75

74

13119,2

107
37

22 963,31
9 523,57

263
47

41341,9
10749,1

26

2 836,92

8

2034,2

25

6 178,98

35

5840,8

29
2

11 790,23
1 990,45

64
-

15175,8
-

4
1

1 291
643,97

1
1

340,5
303,0

1

281,07

1

197,2

3
6

1 940,14
1 097,06

3

486,8

7

2 835,57

1

3540,83

1

1 339,64

1

289,1

-

-

4
16

1 247,21
747,89

4
24

1816,2
1031,3

8

304,73

340

84 325,8

551

99657,2

Також мешканці житлових будинків ЖБК та ОСББ Дніпровського району
брали участь у співфінансуванні ремонтних робіт у будинках, де вони
проживають, шляхом прийняття участі у програмі співфінансування
енергоефективних заходів у будинках ЖБК та ОСББ. В 2018 році Департаментом

житлово-комунальної інфраструктури було визначено 10 переможців від
Дніпровського району м. Києва. Основними видами робіт, які бажали виконати
мешканці у своїх будинках були: - заміна вікон та дверей; - реконструкція
теплопунктів і встановлення ІТП; - утеплення фасадів.
Надається
сприяння
у
створенні
об’єднань
співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ). Фахівці управління житлово-комунального
господарства райдержадміністрації постійно проводять консультації для
ініціативних груп мешканців, які виявили бажання створити об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків. Результатом проведеної роботи стала
реєстрація у 2017 – 20 ОСББ, а у 2018 – 7. Таким чином станом на 01.01.2019 у
районі зареєстровано 103 ОСББ у 107 будинках.
На 2019 рік заплановано:
- за програмою співфінансування капітальних ремонтів у будинках старше
10-ти років виконати роботи на 3 млн грн;
- в рамках Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 20182020 роки здійснити капітальних ремонтів на суму 61,6 млн грн (майже по 200
об’єктах житлово-комунального фонду).
ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО

Загальний обсяг виконаних робіт з благоустрою вулично-дорожньої
мережі Дніпровського району становить 80,0 млн грн (77,5 млн грн у 2017
році), з них за рахунок міського бюджету 60,1 млн грн (на 5,5% більше ніж у
2017 році), договірних робіт – 19,9 млн грн. Забезпечення проведення зазначених
робіт здійснює комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління
по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського
району м. Києва».
В 2018 році завершено будівництво виїзду з вулиці Віфлеємської на
проспект Соборності (з улаштуванням проїзної частини та тротуарів площею
7011кв. м, нового бар’єрного огородження та озелененням прилеглої території),
капітально відремонтовано проспект Павла Тичини площею 47 238 кв. м
(проведено заміну та посилення дорожнього покриття проїзної частини та
тротуарів; заміну опор освітлення, бортового каменю на гранітний, тротуарних
направляючих огороджень на нові оцинковані покращеного типу; благоустрій
зупинок громадського транспорту; пониження бортового каменю на наземних
пішохідних переходах для безперешкодного руху осіб з обмеженими фізичними
можливостями; заміну та посилення несучої здатності люків оглядових колодязів
та зливоприймальників). Частково виконано капітальний ремонт вулиці
Алматинської на площі 31 000 кв. м (від вул. Празької до вул. Літинської) з
облаштуванням зупинок та тротуарів, заміною опор освітлення та дорожнього
покриття, улаштуванням системи водовідведення з дорожнього покриття,
заміною огороджень та ремонтом інших об’єктів благоустрою. На шляхопроводі,
який йде по цій ділянці, капітально відремонтовано, розширено проїзну частину
- відкрито дві додаткові полоси руху транспорту, прокладено частину нових
трамвайних колій. Закінчити ремонтні роботи планується у І півріччі 2019 року,

що позитивно відобразиться на благоустрої мікрорайону Дарницького
вагоноремонтного заводу.
Капітальний ремонт вулиці Алматинської

Виконано поточний (середній) ремонт асфальтобетонних покриттів
доріг на площі 41 475 кв. м, відновлено 1 700 кв. м дорожнього покриття після
аварійних ремонтів на тепломережах та мережах водопостачання,
відремонтовано 6 740 кв. м асфальтобетонного покриття прибудинкових
територій та міжквартальних проїздів, проведено ремонт та заміна 1 332 п/м
транспортних і тротуарних огороджень (на Броварському проспекті та
Дарницькому бульварі), у 16 місцях виконано пониження бортового каменю на
наземних пішохідних переходах, на 52 км асфальтобетонного покриття доріг
виконано ремонт тріщин (на бульв. Перова, пр-ті Визволителів, вул. Райдужній,
Броварському проспекті), на 17-ти вулицях поновлено (нанесено) дорожню
розмітку, відремонтовано та замінено 307 люків оглядових колодязів та
зливоприймальників, встановлено 100 од. обмежувальних антипаркувальних
стовпчиків (на вул. Є.Сверстюка, Р.Окіпної, Броварському проспекті) тощо.
Всього капітальних, поточних (середніх) ремонтів та відновлення
дорожнього покриття на вуличній мережі та на інших господарських
територіях Дніпровського району виконано на площі 154 134 тис. кв. м.
Також згідно з погодженими Дніпровською райдержадміністрацією
титульними списками здійснюється санітарне утримання (зимове та літнє)
вулично-дорожньої мережі району на площі 1 867,0 тис. кв. м. З обслуговуваних
територій вивезено 297,8 т сміття та 780,0 т піскозмету.
ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ

На території Дніпровського району знаходяться - 2 парки міського
значення, 17 парків районного значення, 79 скверів та 8 бульварів. Загальна
фактична площа зелених зон, яка потребує догляду та утримання, складає
1121,18 га.
Впродовж 2018 року Комунальним підприємством по утриманню зелених
насаджень Дніпровського району м. Києва (КП УЗН) виконано робіт по догляду
за зеленими насадженнями, благоустрою територій за рахунок бюджетних
асигнувань на загальну суму 55,2 млн грн, що на 112% більше показника 2017
року.

Протягом року виконувались роботи з озеленення, догляду за зеленими
насадженнями та благоустрою територій: зрізування сухостійних дерев, сухих
гілок та гілок з омелою, формувальна обрізка дерев та кущів, лікування дерев,
корчування пнів, очищення газонів та територій від випадкового сміття, вивіз
сміття, 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, очищення
садових доріжок від снігу та льоду, посипання їх піщано-соляною сумішшю
тощо.
Виконання виробничої програми КП УЗН (2018 рік):
Назва робіт

Одиниця
виміру

План
на січень - грудень

Фактично
виконано
за січень - грудень

%
виконання
плану

Посадка дерев
Посадка кущів

шт.
шт.

850
2 500

1 156
8 005

136
320

Ремонт газонів
Влаштування газонів
Посадка квітів
Санітарна очистка
газонів
Прополювання
газонів
Скошування газонів
Очищення дерев від
омели
Санітарна обрізка
дерев
Догляд за кущамиформувальна обрізка
Лікування дерев
Видалення дикої
порослі на деревах
Зняття сухостійних
та аварійних дерев
Догляд за
живоплотами
Корчування пнів

га
га
шт.
га

2,5
2,5
850
346,8

3,51
2,64
885,48
346,8

140
106
104
100

га

30

30

100

га
шт.

2 080,02
800

2080,02
879

100
110

шт.

5 500

9 877

180

шт.

12 500

14 955

120

шт.
шт.

3 500
16 700

3 500
16 700

100
100

шт.

400

1 916

479

м.п.

9 300

9 300

100

шт.

300

300

100

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.

Протягом 2018 року проведено капітальний ремонт на наступних
об’єктах: парк на «Русанівській набережній», завершено першу частину парку
«Перемога» та скверу між житловими будинками на бульв. Я. Гашека, 6-8.
Також були розпочаті роботи з капітального ремонту 6-ти скверів
(роботи продовжаться в 2019 році). Це сквери по вул. Празькій, Краківська, 11,
Шумського та І. Миколайчука, 3-3-а, між житловими будинками на
Харківському шосе, 9-13, від будівлі СЗШ № 4 на вулиці Стальського, 26-а.
В рамках реалізації проектів переможців «Громадського бюджету міста
Києва на 2018 рік» були виконані роботи з влаштування дитячого майданчика
для дітей інвалідів на території "Зона Здоров'я" на Микільській Слобідці.
Об’єкти де проведено капітальні ремонти:

З метою забезпечення умов для якісної роботи оновлюється матеріальнотехнічна база КП УЗН. Так, протягом 2018 року підприємство отримало: 2
вакуумно-підмітальні електричні машини; 2 вакуумних пилососи для збору

листя; 2 міні-трактори газонокосарки; 2 електричні дорожні пилососи;
обладнання для пересадки крупномірних дерев та обладнання для автоматичного
посіву газонів; 11 ручних трімерів, 11 повітродувних пристроїв та 3 ранцевих
оприскувачів.

З метою забезпечення балансових територій квітковою продукцією,
декоративно листяними та красиво-квітучими кущами працює оранжерейнопарникове господарство КП УЗН. Протягом 2018 року було вирощено 741 тис.
шт квітів та 15 тис. шт кущів.

У 2018 році продовжено роботи над створенням арт-об’єктів, що
наповнюють район цікавими композиціями та додають шарму міському пейзажу.
Серед найбільш виразних - арт-об’єкт «Серце», виконаний у техніці габіону.
Наразі це місце стало улюбленою фото-зоною для закоханих та одружених пар.
Також було створено квіткове панно на честь олімпійського чемпіона
Олександра Абраменко на транспортній розв`язці біля метро «Лівобережна».

Ведеться робота і щодо контролю за благоустроєм на території
Дніпровського району. Так, у 2018 році працівниками відділу з питань
благоустрою та контролю за охороною природного середовища виявлено 8 967
порушень благоустрою (всі усунуто).
Проведено перевірку щодо законності розміщення та функціонування
328 малих архітектурних форм на території району: вручено 328 приписів,
складено 92 адміністративних протоколи.
Перевірено 49 нововстановлених споруд: надано 49 приписів, складено 24
адміністративних протоколи.
На території Дніпровського району було оперативно виявлено та
демонтовано 3 нововстановлені окремо стоячі АГЗП (автомобільних
газозаправочних пунктів).
Протягом року на порушників благоустрою
складено 413
адміністративних протоколів.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

Серед соціальних пріоритетів діяльності Дніпровської райдержадміністрації
є реалізація на місцевому рівні системних заходів з надання адресної допомоги
малозабезпеченим громадянам, особам з інвалідністю, підтримка сімей з дітьми,
учасників антитерористичної операції, осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб, інших пільгових
категорій району.
На обліку в районному управлінні праці та соціального захисту населення
перебуває: 22,5 тис. осіб з інвалідністю; 7,5 тис. учасників війни та бойових дій;
19,9 тис. сімей одержувачів житлової субсидії; 19,1 тис. осіб, які одержують
державну допомогу сім’ям з дітьми; 1,3 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.

У районі ведеться персоніфікований облік осіб, які відповідно до чинного
законодавства мають пільги та проживають на території району. На сьогодні на
обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають
право на пільги, перебуває 68,2 тис. осіб. Пільгами з оплати за житловокомунальні послуги користуються 24,6 тис. осіб, це на 2% більше, ніж у
відповідному періоді 2017 року (24,1 тис. осіб).

Протягом 2018 року за призначенням субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг звернулося 57,3 тис. домогосподарств.
Призначено житлові субсидії 42,5 тис. сім’ям на суму 213,976 млн грн.
Також виконано 17 тис. перерахунків раніше призначених житлових
субсидій. Призначено: 7,2 тис державних допомог сім’ям з дітьми; 0,1 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 рівні відповідного періоду 2017 року; 4,1 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»; 0,7 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 24,8 тис. громадян. Протягом 2018 року
взято на облік та видано довідки 6,6 тис. переміщеним особам, в т.ч. видано
2,7 тис. довідок нового зразку. Прийнято 8,1 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 6,3
тис. таких допомог).
Постійно проводиться роз’яснювальна робота серед учасників АТО/ООС,
членів їх сімей про надання їм соціальних послуг, матеріальної допомоги та
психологічної підтримки відповідно до чинного законодавства, в тому числі
забезпеченням санаторно-курортним лікуванням та забезпеченням технічними
засобами реабілітації. Станом на 01.01.2019 на обліку перебуває 1 753
учасників АТО, 36 - поранених в ході проведення АТО, 29 дніпровчан
значаться загиблими, 64 члени сімей загиблих, в т.ч. 18 неповнолітніх дітей
учасників АТО.
Протягом 2018 року скористалися правом на отримання реабілітаційних
путівок на санаторно-курортне лікування 711 ветеранів війни та осіб з
інвалідністю. Також отримали путівки 33 учасники бойових дій АТО, 29 пройшли психологічну реабілітацію в санаторно-курортних закладах України,
оздоровлено 79 дітей у складі 57 сімей учасників бойових дій АТО. Крім того,
отримали санаторно-курортне лікування 122 учасників ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС та 2 постраждалі дитини. Пройшли медичну реабілітацію у ТОВ
«Скадовськ-АКВА» 30 дітей з інвалідністю.
В 2018 році продовжувався прийом документів від учасників АТО на курси
цільового призначення та профнавчання: прийнято 33 відповідні заяви, 30 осіб
направлено на курси.

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 та
від 28.03.2018 № 214 учасникам АТО та їх сім‘ям, а також особам, які брали
участь у бойових діях на території інших держав, призначено грошову
компенсацію для поліпшення житлових умов 3 родинам загиблих та 13 особам з
інвалідністю внаслідок війни.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280
«Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» у 2018 році
комісією розглянуто та призначено грошову компенсацію для придбання житла
13 внутрішньо переміщеним особам із числа учасників бойових дій АТО.

У 2018 році 1 935 особам з інвалідністю видано 2 294 направлення на протезні
підприємства для забезпечення протезно-ортопедичними виробами, 29 осіб
забезпечено годинниками, 5 - колісними кріслами, 132 - милицями, 112 –
палицями, 1- ходунками, 48 - мобільними телефонами.
Дніпровською райдержадміністрацією було проведено ряд організаційноправових заходів для створення в районі реабілітаційного закладу для дітей,
молоді та осіб з інвалідністю, які досягли повноліття. У жовтні Київська
міська рада прийняла рішення про створення в районі Центру комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю (шляхом передачі частини функцій
Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району, а
саме відділення соціально-медичної реабілітації дітей хворих на ДЦП, розумово
відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з
порушенням психіки (денне перебування) та відділення комплексної соціальної
реабілітації дітей з інвалідністю (погодинне перебування) за адресою: вул.
Курнатовського, 7-а та розміщенням додаткових відділень за адресою: вул.
Райдужна, 51 (підлітковий клуб за місцем проживання «Ровесник»).
Новостворений Центр надасть змогу дітям та молоді з інвалідністю
оволодіти новими знаннями, уміннями та навичками, покращити здатність
до самообслуговування, організувати свій побут, адаптуватися у суспільстві,
стати повноправними його членами. Там функціонуватимуть відділення
ранньої реабілітації, трудової, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації
та медичного спостереження, а також служба соціального патронату.
Утримання Центру здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів
щорічно, починаючи з 2019 року.

Протягом 2018 року в рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч
киянам» на 2016-2018 роки» отримали: одноразову матеріальну допомогу – 1 674
особи; святкові набори – 6 970 осіб; щомісячні продуктові набори – 615 осіб;
надано гаряче харчування на суму 125,1 тис. гривень. Також виділено 612,9 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. До його складу входять 3 відділення 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, розумово
відсталих дітей та дітей з ураженнями центральної нервової системи з
порушенням психіки; відділення комплексної соціальної реабілітації дітей з
інвалідністю. У штаті Територіального центру працює злагоджений колектив
кваліфікованих соціальних та медичних працівників, культорганізаторів,
інструкторів для занять з трудотерапії та вихователів (238 штатних одиниць).
На обліку в Територіальному центрі знаходяться 5 112 громадян та
людей з інвалідністю, які перебувають в складних життєвих обставинах і
потребують сторонньої допомоги, з яких - 1 367 підопічних перебувають на
надомному обслуговуванні. Також послуги надаються 35 багатодітним
родинам (121 дитині), 12 дітям-сиротам, 48 дітям з інвалідністю та 12
дітям, які виховуються батьками, що мають інвалідність.
Відділення соціально-медичної реабілітації дітей хворих на ДЦП, розумово
відсталих дітей та дітей з ураженнями центральної нервової системи з
порушенням психіки та відділення комплексної соціальної реабілітації дітей з
інвалідністю щодня відвідує 32 дитини. Для проведення комплексної
реабілітації відділення має сучасне обладнання (системи «Інтерактивна підлога»,
«Інтерактивна стійка», тренажери, фізіотерапевтичну апаратуру, кульковий
басейн, обладнання для проведення бальнеологічних процедур та аромотерапії,
спортивну залу, ігрові кімнати тощо). Діти до відділення доставляються у
спеціально пристосованому автомобілі. Діти з порушеннями опорно-рухового
апарату мають змогу гратися, спілкуватися та розвиватися поряд зі здоровими
дітьми на інклюзивному дитячому майданчику.
Крім соціальних послуг Територіальним центром, за рахунок коштів
міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки»,
забезпечується надання щомісячних безкоштовних продуктових наборів
(1007,1 тис. грн), матеріальної допомоги (2077,5 тис. грн), святкових
продовольчих наборів (1065,3 тис. грн), а лежачі хворі, які перебувають на
надомному обслуговуванні, забезпечуються підгузками, пелюшками,
гігієнічними прокладками, а також миючими засобами.

За 2018 рік Територіальним центром отримано гуманітарної допомоги
на суму 1 309,0 тис. грн. Благодійну допомогу надавали: Благодійні фонди
«Єднання спільноти», «Картас-Київ», «Життєлюб» ТОВ «Укрфармекспорт»,
«Щасливе і здорове дитинство», «Старенькі» та «Милосердя добра», Київська
міська організація Товариство Червоного Хреста України, ТО «Київська
організація людей з інвалідністю «СОТИ», Дім Милосердя Божого, Українська
ліга Благодійності, ФО «Соколенко», ТОВ «Ніколь Інк».
Свою роботу продовжує «Університет третього віку», який проводить
навчання у 9 факультетах та 27 гуртках. Його слухачами є 922 пенсіонера. Для
них функціонують комп’ютерні та курси іноземних мов, проводяться культурномасові заходи, функціонують три хори ветеранів та клуби за вподобаннями тощо.
Дніпровський Територіальний центр єдиний у м. Києві, який залучив найбільш
активних відвідувачів до волонтерської роботи - 66 пенсіонерів-волонтерів
обслуговують 72 підопічних.
Також, в межах наданих повноважень, управлінням праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації проводиться моніторинг стану виплати
заробітної плати на підприємствах району. Відповідні питання розглядаються
Тимчасовою комісією з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при
райдержадміністрації. За статистичними даними станом на 01.12.2018 року
заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах Дніпровського
району становила 9 934,3 тис. грн. Спільно з підприємствами-боржниками
затверджені графіки погашення заборгованості. В бюджетних установах району
заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.
Протягом 2018 року проведено моніторинг мінімальної заробітної плати
на 217 підприємствах району, на 136 підприємствах було підвищено середню
заробітну плату.
Важливим напрямком захисту прав працюючих мешканців Дніпровського
району є робота з колективними договорами. Протягом 2018 року
зареєстровано 93 колективних договорів, внесено 57 змін та доповнень,
надано 42 пропозиції та рекомендації. Вивчено стан виконання колдоговорів та
дотримання законодавства про працю на 137 підприємствах 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 медикосанітарної 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 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 до
закладу від 2-7 км до 0,5-0,7 км.
Медичну допомогу населенню району надають 813 лікарів та 1 185 молодших
спеціалістів з медичною освітою. В цілому по галузі укомплектованість
штатними посадами складає 84%.
За 2018 рік по галузі «Охорона здоров’я» Дніпровського району м. Києва
проведено капітальний ремонт 1 об’єкта на суму 1,5 млн грн.
Ремонт фізіотерапевтичного відділення і коридору І-го поверху стаціонарного
корпусу Київської міської клінічної лікарні № 11

Продовжується робота щодо поліпшення матеріальної бази медичних
закладів. Протягом 2018 року закладами охорони здоров'я Дніпровського
району м. Києва придбано обладнання на суму 1,5 млн грн.
В червні було відкрито Централізоване рентгенологічне відділення на базі
філії № 4 Комунального некомерційного підприємства «Консультативнодіагностичний центр Дніпровського району міста Києва» за адресою вул.
Ентузіастів, 49. Це дозволило забезпечити мешканцям Лівого берега доступність
до діагностичних досліджень (в тому числі - МРТ, КТ, УЗД) на сучасному
новітньому обладнанні. Унікальність придбаного сучасного обладнання полягає
у його ефективному використанні для діагностичних обстежень, як дорослого
так і дитячого населення в амбулаторних умовах.

В рамках виконання Урядової програми «Доступні ліки» в закладах
охорони здоров’я, що входять до сфери управління Дніпровської
райдержадміністрації, проводилась активна робота щодо призначення та
виписки медикаментів хворим, що страждають на серцево-судинні
захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму. Протягом 2018 року
до медичних закладів району звернулося 52 787 осіб, що страждають на
вищезазначені захворювання, яким було виписано 193 695 рецептів на
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування.
В рамках виконання програми «Лікар у Вашому домі» з 25.06.18 (початок
реалізації проекту «Лікар у Вашому домі» у Дніпровському районі)
підпорядкованими закладами охорони здоров’я оглянуто 11 021 особу (ЦПМСД
№ 1 – 3 136 осіб; ЦПМСД № 2 – 642 особи; ЦПМСД № 3 – 2 912 осіб; ЦПМСД
№ 4 – 3 350 осіб; ЦПМСД «Русанівка» - 1 981 особа).
В рамках виконання Національної кампанії «Лікар для кожної родини»
для наближення послуг до населення, зручності та оперативності у районних
закладах охорони здоров’я впроваджено електронний запис пацієнтів до
лікарів. Була впроваджена медична інформаційна система (співпраця з МІС
Медстар: система електронної реєстратури, електронної медичної карти,
відповідної статистики та форм звітності згідно з вимогами МОЗ). Розширена та
оновлена матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я району (100%-ве
забезпечення необхідною комп’ютерною та копіювальною технікою всіх
робочих місць лікарів Центрів первинної медико-санітарної допомоги).
Також з 1 квітня 2018 року розпочато активну приписну кампанію з вибору
лікаря та підписання декларацій лікаря з пацієнтом. В результаті, станом на
31.12.2018 р. підписано 201 207 декларацій, тобто - 56,2% від населення, що
перебуває на медичному обслуговуванні у районних закладах охорони здоров’я
Дніпровського району.
ОСВІТА
Станом на 01.01.2019 року мережа закладів освіти Дніпровського району
становить 146 закладів освіти: 60 закладів загальної середньої освіти; 78 закладів
дошкільної освіти; 8 закладів позашкільної освіти.

Загальна інформація про систему освіти Дніпровського району
Показник
Кількість закладів загальної середньої освіти - всього,
у т. ч.:
- державної форми власності
- приватні заклади
Чисельність учнів - всього, тис осіб
Чисельність учителів - всього, тис осіб
Дошкільна освіта
Кількість функціонуючих дошкільних навчальних закладів, у т.ч.
приватних
Чисельність дітей у дошкільних закладах всього, тис осіб

2017 рік

2018 рік

59

60

55
4
34,1
3,2

55
5
35,9
3,3

77

78

14,3

14,2

8
8,1

8
9,3

1 084,5

1 322,7

Позашкільна освіта
Кількість позашкільних закладів державної форми власності
Чисельність дітей у позашкільних закладах всього,
тис
осіб
Обсяг видатків на утримання галузі «Освіта», млн грн

До мережі закладів освіти внесено приватний заклад загальної середньої
освіти ІІ-ІІІ ступенів «Гімназія «А+», в якому здобувають освіту 130 учнів.
2018 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
- відновлено 15 груп для майже 300 дітей в ЗДО №274(1), 461(1), 503(1), 535(1),
559(1), 670(1), 680(5), ПЗДО «Розумка» (4);
- для упорядкування прийому дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться
електронна реєстрація дітей. Поступово зменшується черга до закладів
дошкільної освіти району. На початок 2018/2019 н.р. у черзі віком від 3
до 6(7) років перебувало 522 дитини. За аналогічний період минулого року –
1 029 дітей.
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ІІ. Здобутки та досягнення в загальній середній і позашкільній освіті
76 випускників 11-х класів закладів загальної середньої освіти
Дніпровського району нагороджені Золотою медаллю, 42 випускники
нагороджені Срібною медаллю;
отримали 200 балів за результатами ЗНО-2018 два випускники закладів
загальної середньої освіти Дніпровського району, а саме: Технічний ліцей –
1 учень (математика); гімназія № 136 – 1 учень (математика);
12 учнів отримали призові місця на ІV Всеукраїнському етапі учнівських
олімпіад: англійська мова (СШ № 125, диплом ІІІ ступеня), іспанська мова
(НВК № 176, диплом І ступеня, диплом ІІІ ступеня, диплом учасника),
математика (ліцей № 208, диплом І ступеня, 2 дипломи ІІ ступеня;
Русанівський ліцей, диплом ІІ ступеня), фізика (Русанівський ліцей, диплом
ІІІ ступеня), інформатика (ліцей № 208, диплом ІІ ступеня), мова іврит та
єврейська література (НВК № 141 «ОРТ», диплом ІІ ступеня; СШ № 325
«Щастя», диплом учасника);
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні закладів
освіти Дніпровського району вибороли 576 призових місць, конкурсів імені
Петра Яцика, Тараса Шевченка – 78 призових місць. Найкращі результати:
Русанівський ліцей – 90, ліцей № 208 – 67, НВК «Домінанта» - 65, НВК №
167 – 61, гімназія № 191 ім. П. Тичини – 60, Технічний ліцей – 55
переможців;
І місце на міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»
у номінації «Українська мова та література» здобула учителька НВК
«Домінанта» Тур Світлана Юріївна, у номінації «Фізична культура» ІІ місце
здобув учитель НВК № 30 «ЕКОНАД» Крамаренко Валерій Олександрович;
створено належні умови для здобуття загальної середньої освіти для 1 289
учнів, батьки яких переселилися з тимчасово окупованих територій та
територій, де проводиться антитерористична операція (у І півріччі 2018 року
–1 101 учнів);
у червні 2018 року забезпечено роботу 9 таборів відпочинку з денним
перебуванням, в яких оздоровлено 876 дітей; у 21 закладі освіти
організовано роботу літніх мовних таборів. У роботі мовних таборів було
задіяні 135 вчителів іноземних мов ЗЗСО району, 5 волонтерів, серед яких
були носії мови;
учень ліцею № 208 Федір Юдін отримав золото на 59 Міжнародній
математичній олімпіаді у Румунії;
рій «Меч Арея» ліцею №208 («Київ – 1») та рій «ДНІПРО» Технічного ліцею
(«Київ – 3») Дніпровського району – стали переможцями міського та
учасниками Всеукраїнського етапу X ювілейної Всеукраїнської
національно-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – Джура 2018:
Наддніпрянська Січ»;
забезпечено участь ЗЗСО району у міжнародних проектах та програмах
(FLEX, «Talking Cultures», AIESEC, DSD-шкіл, eTwinning та ін. – всього
майже 50 програм), співпрацю з 59 зарубіжними навчальними закладами 18
країн ближнього та дальнього зарубіжжя, 58 міжнародними громадськими
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організаціями та дипломатичними представництвами, українською
діаспорою 3 країн світу. Шість шкіл району – НВК № 141 «ОРТ», НВК №
30 «ЕКОНАД», гімназія № 191 ім. П. Г. Тичини, НВК «Гуманітарна гімназія
«Гармонія», НВК «Монтессорі», НВК № 176 беруть участь в міжнародних
освітніх проектах як Асоційовані школи ЮНЕСКО (ПАШ);
підписана угода про співпрацю між управлінням освіти Дніпровського
району та Департаментом освіти, молоді та спорту муніципії Кишинева
(Молдова) під час партнерської зустрічі освітян (листопад 2018);
12 учнів закладів освіти Дніпровського району отримали персональні
стипендії Київської міської ради обдарованим учням;
вихованку СДЮШОР-16 Юлію Левченко визнали найкращою
легкоатлеткою України в січні 2018 року;
3 учням закладів загальної середньої освіти Дніпровського району (ліцей
№ 208, НВК № 176, СЗШ № 126) призначено стипендії Президента України;
здійснено організаційні заходи щодо створення нового освітнього простору
в рамках впровадження реформи «Нова українська школа»;
усі вчителі 1-х класів пройшли курсову перепідготовку за програмою НУШ.
Сертифікати тренера-педагога отримали 9 вчителів початкових класів та 2
вчителя англійської мови.
ІІІ. Фінансово-економічне забезпечення

Як зазначалось вище у 2018 році на утримання галузі «Освіта»
спрямовано 1 414,2 млн грн, що на 18 % більше видатків 2017 року, в т.ч. на
потреби закладів освіти району (заробітна плата з нарахуваннями,
енергоносії, харчування тощо) виділено 1 363, 1 млн грн, що на 18,3% більше
ніж у 2017 році (1 152,1 млн грн).
Дніпровський район приймав участь в одинадцяти загальноміських
програмах по галузі «Освіта», виконання яких становить 100 % (середній
показник виконання по місту Києву становить 97,4%), з них:
1. Підготовка до нового навчального 2018-2019 року на суму 22 726,6 тис.
грн.
2. Підготовка до осінньо-зимового періоду на суму 11 579,7 тис. грн.
3. Заміна вікон на суму 7 080,9 тис. грн.
4. Новий освітній простір (за рахунок коштів місцевого та державного
бюджетів) (КЕКВ 2210, 3110) на суму 25 324,7 тис. грн, а саме:
1) парти одномісні в комплекті зі стільцями на 12 253,0 тис. грн.;
2) дидактичні матеріали на 3 674,6 тис. грн.;
3) дошки обертові на 493,8 тис. грн.;
4) мультимедійне та комп’ютерне обладнання на 8 903,3 тис. грн.
5. Дріб’язок на побутові потреби на суму 14 413,7 тис. грн. на 46,5% більше
ніж в 2017 році (14 347,6 тис. грн.)
6. Протипожежні заходи на суму 25 613,4 тис. грн., на 84,9% більше ніж в
2017 році (3 875,6 тис. грн.), а саме:

1) закупка протипожежного обладнання (пожежні гідранти,
вогнегасники, шафи тощо), перезарядка вогнегасників на суму 1182,1 тис.
грн.;
2) встановлення автоматизованої протипожежної системи на суму
17 690,3 тис. грн.;
3) просочення дерев’яних конструкцій на суму 5 141,0 тис. грн.;
7. Придбання оргтехніки (комп’ютери) на суму 1 590,0 тис. грн.
8. Створення профільних STEM та STEAM - центрів при спеціалізованих
школах, ліцеях, гімназіям, позашкільних закладах освіти на суму 2 071,6
тис. грн.
9. Капітальний ремонт та придбання ігрових майданчиків у ЗДО на суму
7 179,5 тис. грн.
10. Забезпечення архітектурної доступності до навчальних закладів м.
Києва на суму 3 548,6 тис. грн.
11. Відновлення груп у ДНЗ на суму 7 505,8 тис. грн. на 55,4% більше ніж в
2017 році (3 349,9 тис. грн.)
Крім цього, здійснено поточні ремонти перших класів на суму 7 808,4 тис. грн.
КУЛЬТУРА
До мережі закладів культури району, які знаходяться у підпорядкуванні
Дніпровської райдержадміністрації, відносяться:
✓ 4 дитячі музичні школи;
✓ Школа джазового та естрадного мистецтв;
✓ Дитяча школа мистецтв № 6 імені Г. Жуковського;
✓ публічні бібліотеки Централізованої бібліотечної системи Дніпровського
району м. Києва - 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. Алматинська, 109).
Основна діяльність відділу культури 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 культурно-мистецьких проектах, зміцнення
матеріально-технічної бази закладів культури, впровадження енергозберігаючих
технологій, збереження та популяризації історико-культурної 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 1834 культурно-масових та суспільно-громадських

заходів (фестивалі мистецтв, театралізовані дійства, звітні концерти, виставки,
урочисті покладання квітів тощо).
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. На
покращення матеріально-технічної бази закладів культури району витрачено
2,1 млн грн (придбано музичні інструменти, меблі, звукову та світлову апаратуру,
періодичні видання, книжкову продукцію).
В 2018 році на 2-х об’єктах галузі проводились капітальні ремонти, а саме:
відремонтовано приміщення
бібліотеки ім. І. Сергієнка для дітей (вул.
Ю.Шумського, 4-а) з заміною вікон, а в бібліотеці ім. В. Яна (просп. Миру, 13)
відремонтовано приміщення холу.

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. П’ятьом талановитим учням шкіл естетичного виховання у
2018 році вручено стипендії голови Київської міської державної адміністрації.
Заклади культури району мають досить високий кадровий потенціал. В районних
закладах культури працюють 692 особи, серед них народні та заслужені артисти
України, заслужені діячі мистецтв та працівники культури, 2 колективи мають звання
"Народний художній колектив", 5 - звання "Зразковий художній колектив", 45
викладачів 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 46
спортивних клубів, з них 13 - підліткових.
До послуг любителів фізичної культури та спорту в районі – 609
спортивних об’єктів, серед яких: 3 стадіони, 8 басейнів, 346 площинних споруд,
72 спортзали тощо. Протягом 2018 року з метою покращення матеріальнотехнічного стану спортивних споруд освоєно близько 9,6 млн грн. Зокрема,

проведено капітальні ремонти 15-ти спортивних майданчиків загальноосвітніх
шкіл, 5-ти прибудинкових спортивних майданчиків.

На виконання Державної цільової програми розвитку фізичної культури та
спорту проведено 40 районних спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих
заходів, в яких взяло участь близько 20 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
районні першості з різних видів спорту.

Підготовлено 73 майстри та кандидати у майстри спорту. Яскравим
спортивним досягненням 2018 року є срібна нагорода з легкої атлетики у
стрибках у висоту вихованки районної СДЮШОР № 16 Юлії Левченко на
етапі Світового кубку IAAF в місті Торунь, Польща.

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

На обліку Cлужби у справах дітей та сім’ї перебуває 1 453
багатодітних сімей, в яких виховується 4 625 дітей. Протягом 2018 року
видано 244 посвідчень для батьків та 546 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.
Забезпечено подання документів щодо 2 жінок, яким Указом Президента
України у 2018 році присвоєно Почесне звання «Мати-героїня» (всього у районі
67 жінок, які мають звання «Мати-героїня»).
З метою пропагування суспільних цінностей інституту сім’ї Відділом у
справах сім’ї, молоді та спорту 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».

Продовжена тенденція щорічного зростання кількості дітей пільгових
категорій району, направлених на оздоровлення та відпочинок до
Українського дитячого центру “Молода гвардія”, Міжнародного дитячого
центру “Артек” в Пуща-Водиці та інших позаміських оздоровчих і лікувальносанаторних закладів.
Кількість дітей пільгових категорій, направлених на оздоровлення та відпочинок:
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З метою залучення дітей до змістовного дозвілля, занять спортом,
естетично-прикладним мистецтвом в районі збережено мережу та поліпшено
матеріально-технічну 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 2200 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 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.
За 2018 рік соціальними послугами охоплено 2750 сімей (осіб), здійснено 1693
оцінки потреб сімей (осіб), під соціальним супроводом перебувало 122 родини,
5 прийомних сімей та 2 дитячих будинки сімейного типу. На обліку 759 родин,
які перебувають в складних життєвих обставинах (в них виховується 1037 дітей).
Крім того реалізується соціальна програма «Центр соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з інвалідністю» (за адресою: вул. Райдужна,51),
якою охоплено 90 осіб.

З метою надання адаптаційної соціальної допомоги особам, які
зловживають алкоголем та іншими психоактивними речовинами реалізується

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 стали близько 80 осіб.

Ведеться робота, спрямована на забезпечення соціально-правового
захисту дітей, особливо тих, які потребують додаткової уваги з боку
держави: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей,
які опинилися у складних життєвих обставинах, та які перебувають у
конфлікті з законом.
Станом на 01.01.2019 року на первинному обліку служби у справах
дітей та сім’ї райдержадміністрації (далі - Служба) перебувало 412 дітей, з
яких: 187 дітей-сиріт; 222 дітей, позбавлених батьківського піклування та 3 дітей
з невизначеним статусом. Всього, серед дітей, які знаходяться на обліку у
Дніпровському районі, перебувають: під опікою та піклуванням - 335 дітей; на
вихованні в дитячих будинках сімейного типу - 23 дитини; в прийомних сім’ях 2 дитини; в дитячих державних закладах на повному державному забезпеченні 26 дітей (будинок дитини “Берізка”; дитячий будинок “Малятко”; школаінтернат №21; будинки для дітей з інвалідністю).
Протягом року на первинний облік у Службі поставлено 64 дитини-сироти
та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них: 34 дитини, які набули
статусу дітей, позбавлених батьківського піклування за рішенням суду, 27 дітейсиріт, батьки яких померли та 3 дітей, які на кінець року статусу не набули.
Cьогодні в Україні пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, є усиновлення. Впродовж
2018 року усиновлено 20 дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, поставлено на облік 10 подружніх пар та 7 одиноких
жінки, які є кандидатами в усиновителі. Всього, станом на 01.01.2019 року, на
обліку перебуває 28 кандидатів в усиновителі. У Дніпровському районі
функціонує 3 прийомні сім’ї та 2 дитячі будинки сімейного типу, в яких
виховується 23 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Завдяки плідній роботі Служби родину усиновителів та опікунів
Дніпровського району, єдину в місті Києві та одну серед 24 областей України,
відзначено подякою міністра соціальної політики України, як найкращу.
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 147 cімей. 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 01.01.2019 року на квартирному обліку перебуває 28
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та повнолітніх
осіб з їх числа. Службою взято під контроль питання збереження житла 43 дітей.
З метою дотримання прав та законних інтересів дітей працює Комісія з
питань захисту прав дитини Дніпровської райдержадміністрації. Протягом
2018 року проведено 17 засідань комісії, на яких розглянуто 1009 заяв громадян
та клопотань Служби. Окрім цього, комісією розглянуто та затверджено 403
примірники індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах, відкрито соціальний супровід 55 сімей та надано 6 особам
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
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 поводяться батьки чи дорослі, надання допомоги у
працевлаштуванні тощо. В результаті таких перевірок та рейдів 9 дітей вилучено
з сімей.
Протягом 2018 року поставлено на облік 33 дитини, які опинилися у
складних життєвих обставинах. Всього, станом на 01.01.2019 року, на обліку
перебуває таких 65 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
20 сімей;
•Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в
місті Києві направлено 17 клопотань про притягнення до адміністративної
відповідальності батьків, які не виконують батьківські обов’язки належним
чином;
• районного суду ініційовано подання 17 позовів про позбавлення батьківських
прав громадян, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків.
Значна увага приділяється профілактичній роботі, спрямованій на
соціальну адаптацію неповнолітніх дітей, які скоїли правопорушення
(злочин) або перебувають під слідством (наразі таких 12 дітей), та питанню

жорстокого поводження з дітьми та попередженню насильства в сім’ях з
дітьми (на обліку перебуває одна дитина).
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 управлінням (Центром)
надання адміністративних послуг райдержадміністрації (ЦНАП).
Розпорядженням голови Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації від 12.09.2018 №227-к, з урахуванням розпорядження від
28.09.2018 № 244-к, ліквідовано відділ та утворено управління (Центр) надання
адміністративних послуг Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права.
Протягом 2018 року ЦНАП здійснював прийом документів для надання
151 адміністративної послуги. В результаті - адміністраторами ЦНАП було
зареєстровано 84 532 адміністративні справи, що на 13 % більше, ніж у 2017
році. З них 83 067 заявника отримали адміністративні послуги, по 3263 справам
суб'єктами надання адміністративних послуг було надано вмотивовані відмови.
За 2018 рік відділом з питань реєстрації місця проживання/перебування
фізичних осіб опрацьовано 49 825 документів. В результаті:
• видано 25 572 довідки про реєстрацію місця проживання (у 2017 році - 20 090);
• внесено 846 відомостей про місце проживання (перейменування вулиць,
технічна помилка) (у 2017 році - 121);
• знято з реєстрації місця проживання - 8 909 фізичних осіб (у 2017 році - 11427
фізичних осіб);
• зареєстровано місця проживання -15 066 фізичних осіб (у 2017 році - 12 741
фізичних осіб);
• опрацьовано 1301 запит нотаріуса.
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 2018 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: 1786
записів з відомостями про громадян України, яким виповнилося 18 років; 30
записів з відомостями про осіб, які набули громадянства України; 6988 записів з
відомостями про виборців, які зареєстрували своє місце проживання на території
Дніпровського району; 7197 записів з відомостями про виборців, які зняті з

реєстрації за місцем проживання на території Дніпровського району міста Києва;
1677 записів з відомостями про виборців, які отримали паспорт громадянина
України у зв’язку із зміною прізвища, імені, по батькові; 4751 запис з
відомостями про виборців, смерть яких зареєстровано в органі державної
реєстрації актів цивільного стану; 275 записів з відомостями про виборців,
зареєстрованих за юридичною адресою закладу, який відповідно до закону веде
облік бездомних осіб, 52 записи з відомостями про виборців, знятих з реєстрації
за юридичною адресою закладу; 98 записів з відомостями про виборців щодо
яких встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно; 12 записів з
відомостями про виборців, які були визнані недієздатними.
Упродовж звітного періоду опрацьовано 45 заяв про внесення змін до
Реєстру, видано 175 довідок про персональні дані з Реєстру, надано 250
відповідей на запити органів Державної міграційної служби про 311 осіб.
Станом на 01.01.2019 року у Дніпровському районі міста Києва
налічується 263 653 виборці, створено 129 виборчих дільниць на постійній
основі.
Райдержадміністрацією забезпечується повний та якісний розгляд
звернень громадян. За звітний період до Дніпровської райдержадміністрації
надійшло 60 998 звернень, 56 864 з яких - отримано від КБУ “Контактний центр
міста Києва” (телефонних дзвінків та звернень, зареєстрованих на сайті
установи). Всього, з урахуванням колективних звернень (662), до Дніпровської
райдержадміністрації у 2018 році звернулося 61 660 громадян.
Найбільше звернень стосувалось питань житлово-комунального
господарства, благоустрою прибудинкових територій, капітального ремонту чи
заміни ліфтів, міжквартальних проїздів, покрівель, інженерних комунікацій. Їх
вирішення потребує значних фінансових витрат та досить тривалого часу.
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.
Значна кількість звернень стосувалась питань соціального захисту
населення, призначення чи перерахунку житлових субсидій, правомірності
нарахувань та здійснення перерахунків за житлово-комунальні послуги,
призначення соціальних допомог. Громадяни звертались за відповідями з питань
торгівлі та побутового обслуговування населення (в т.ч. забезпечення
хлібобулочними виробами за соціальною ціною), охорони здоров’я. Чимало було
звернень 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 31.12.2018 року становить 12 075 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
проведено 89 таких особистих прийомів громадян (в т.ч. 25 виїзних), на яких
керівниками райдержадміністрації прийнято 345 осіб (з них головою
райдержадміністрації - 296, в тому числі 81 особа - на виїзних особистих
прийомах).
Також протягом року головою райдержадміністрації проведено 14
«гарячих» телефонних ліній, під час яких надійшли дзвінки від 20 громадян. За
участю голови райдержадміністрації відбулося 2 прямих ефіри в проекті
«Прямий зв’язок з київською міською владою», де проходило відкрите
спілкування з мешканцями щодо актуальних питань функціонування району. Під
час ефірів було зареєстровано 58 звернень громадян, які були опрацьовані в
установлений термін.
З метою реалізації права громадян на інформацію, а також забезпечення
висвітлення діяльності райдержадміністрації у мережі Інтернет функціонує
субвеб-сайт Дніпровської райдержадміністрації (http://dnipr.kievcity.gov.ua),
сторінки райдержадміністрації (https://www.facebook.com/dniprrda) та очільника
району (https://www.facebook.com/petronofriichuk/) у соціальній мережі Facebook.
ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РАЙОННОМУ РІВНІ

При Дніпровській райдержадміністрації діє 48 консультативно-дорадчих
та інших допоміжних органів для колегіального вирішення питань у різних
сферах життєдіяльності району, із залученням 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 (у
2018 році проведено 11 засідань, під час яких розглянуто 24 питання;
4. Координаційна рада з питань розвитку малого і середнього
підприємництва;
5. Рада директорів підприємств промислового комплексу, установ та
організацій району.
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 ввійшли представники 35 активних громадських організацій, які
плідно співпрацюють задля розвитку Дніпровського району. За звітний період
проведено 9 засідань Громадської ради та 10 засідань правління Громадської
ради, на яких вирішувалися нагальні питання життєдіяльності мешканців
району. А саме: відсутність циркуляції гарячої води в житлових будинках
району; добудова Подільсько-Воскресенського мосту та початок будівництва з
двох зустрічних напрямків метро на Троєщину; відсутність правового статусу
землекористування майданчиків гаражних кооперативів, а також проблеми
відсутності місць постійного зберігання автомобілів. Ці питання були
опрацьовані та представлені на міському ІІ Форумі Громадських рад міста Києва
«Велика столиця - 2018», який відбувся на базі Дніпровського району.
В минулому році проводились засідання «круглих столів», де піднімались
питання захисту прав на постійні місця для збереження особистого транспорту
(автостоянки), реформування галузі охорони здоров’я та взаємодія патрульної
поліції м. Києва з громадою Дніпровського району столиці.
В березні 2018 року проведено зустріч керівництва Дніпровської
райдержадміністрації з представниками ОСН мікрорайону «Микільська
Слобідка» та активними мешканцями мікрорайону щодо вирішення питання
благоустрою та екології, а в квітні відбулася робоча нарада з мешканцями
мікрорайону Березняки щодо забезпечення умов комфортного проживання.
Також надавалась методична допомога активним мешканцям району щодо
ініціювання діяльності ОСНів, механізму їх створення та функціонування.
Створювались умови для самореалізації потенціалу існуючих ОСНів.
В минулому році продовжувалась плідна робота в рамках тристороннього
Меморандуму про партнерство та співпрацю між Дніпровською
райдержадміністрацією, Дніпровським управлінням Національної поліції та
Київським міським громадським формуванням з охорони громадського порядку
і державного кордону «Муніципальна варта». Зменшення кількості злочинів в
районі в порівняні з 2017 роком в цілому характеризують криміногенну ситуацію
в районі. За даними Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у
м. Києві рівень злочинності в районі зменшився на 38,3% та складає 160,8
злочинів на 10 тис. населення (у 2017 році – 260,6 злочинів).
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, беруть більшість економічно активних промислових та
торговельних підприємств.
Так відповідно до змін, внесених згідно з Указом Президента України від
08.08.2017 №213/2017 до Указу Президента України від 11.02.2016 №44/2016
«Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» за
Дніпровською райдержадміністрацією закріплена військова частина А0525
Збройних Сил України, яка дислокується у Київській області. 26 лютого 2018
року між районною державною адміністрацією та військовою частиною було

підписано договір щодо організації шефських зв’язків та подальшого
співробітництва. Зокрема, в рамках договору передбачено здійснення спільних
заходів військово-патріотичного виховання молоді, вирішення питань,
пов’язаних із задоволенням соціально-побутових проблем військовослужбовців,
організації та проведення спільних заходів на території району та військової
частини. У звітному році вищезазначеній військовій частині суб’єктами
господарювання району було передано на благодійній основі будівельні
матеріали, засоби гігієни, аптечки, набори інструментів тощо. В рамках
підписаного договору були проведені учбові навчально-тренувальні заняття для
учнів технічного ліцею м. Києва, а у проведених змаганнях VII турніру з мініфутболу на кубок “Захисника України” серед 6 команд-учасників дебютувала і
футбольна команда військової частини А0525.

Завдяки активності громади цьогоріч у районі були реалізовані 16 (з них 3
- частково) громадських проектів «Бюджету участі» на суму 13,1 млн грн (в
2017 році – реалізовано 9 громадських проектів на суму 7,8 млн грн).
Взагалі в рамках реалізації «Громадського бюджету міста Києва на 2018
рік» в районі передбачалось виконання 17 проектів – переможців конкурсу на
загальну суму - 15,9 млн грн. З них по проекту №450 «Русанівка - безпечний
острів. Крок другий» у зв’язку із невідповідністю тендерної документації
поданої учасниками - торги відмінено. Тому кошти в сумі 4,7 млн грн. на
завершення реалізації вищезазначених 4 проектів (трьох частково виконаних та
одного, роботи по якому не розпочинались) передбачені в бюджеті міста Києва
на 2019 рік.

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 соціальноекономічної інфраструктури району. Зберігаються позитивні тенденції до
відновлення економічного потенціалу району. Про позитивну динаміку в
розвитку Дніпровського району свідчать і такі факти, як стала тенденція
збільшення суб’єктів господарювання, зареєстрованих у районі. Окрім того
Дніпровський посідає перше місце серед інших районів столиці за обсягами
отриманої орендної плати, а серед лівобережних районів міста - має найкращий
показник за обсягами прямих іноземних інвестицій. Також Дніпровський район
є своєрідною «кузнею» робочих місць, маючи п’ятий показник серед десяти
районів міста по кількості зайнятих працівників.
Досягнення цих результатів 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.

