Звіт
про діяльність Дніпровської
районної в місті Києві державної
адміністрації
у 2018 році
Доповідає голова Дніпровської РДА
Петро Онофрійчук

• БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
• КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ ТА ВКЛАДЕННЯ
• УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ
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ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ТА ПІДРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО
ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ОСВІТА
КУЛЬТУРА
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯН
• ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
НА РАЙОННОМУ РІВНІ

2018 рік

БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Динаміка надходжень податків та зборів, мобілізованих у Дніпровському районі до
бюджету міста за січень-грудень 2018 року, в порівнянні з січнем-груднем 2017 року
(млн грн)
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БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ОСНОВНИХ ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ
за 2018 рік в порівнянні з 2017 роком
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БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Структура видатків Дніпровського району за 2018 рік в розрізі галузей
Культура – 84,7 млн грн

м
(на 8 % більше видатків
2017 року)
Житлово-комунальне
господарство – 141,3 млн грн
(на 35 % менше видатків 2017 року)

Фізична культура і спорт – 20,2 млн грн
(на 18 % більше видатків 2017 року)

Державне управління – 83,2 млн грн
(на 6 % більше видатків 2017 року)

Освіта – 1 414,2 млн грн
(на 18 % більше видатків 2017 року)

Соціальний захист та
соціальне забезпечення – 60,6
млн грн
(на 5 % більше видатків 2017 року)
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БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Структура видатків на заклади та установи сфери охорони здоров’я
Медикаменти та
пільгові медикаменти
17,5 млн грн
Поточне утримання
4,8 млн грн

Оплата комунальних
послуг та енергоносіїв
12,7 млн грн

Капітальні вкладення
1,4 млн грн

Заробітна плата та
нарахування на неї
180,3 млн грн

Харчування
1,6 млн грн

2018 рік

БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

Заробітна плата з
нарахуванням

Медикаменти та
перев"язувальні
матеріали

136,9 млн грн
112,3 млн грн

55,8 млн грн
54,0 млн грн

1,5 млн грн
0,6 млн грн

1041,9 млн грн 1225,0 млн грн

Структура видатків Дніпровського району
на фінансування захищених статей

Продукти харчування Оплата комунальних
послуг та енргоносіїв
2017 рік

2018 рік

2018 рік

КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ
79,8 млн грн

Виконано робіт з капітального
ремонту на 151,8 млн грн

66,4 млн грн

2,8 млн грн
2,0 млн грн

466 об’єктів, з яких:
331 – житлово-комунального
господарства,
122 - галузі освіти,
8 – соціальний захист,
2 – фізична культура і спорт,
2 – культура,
1 – державне управління

0,2 млн грн

Культура

0,7 млн грн

Фізкультура Державне Соціальний
управління
і спорт
захист

Освіта

Житловокомунальне
господарство
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КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
Виконано робіт на суму 7,4 млн грн:
4,9 млн грн

- продовження робіт по об’єктах «Реконструкція мереж водопостачання приватного сектора
ДВРЗ» та «Каналізування приватного сектора ДВРЗ»;

2,2 млн грн

– 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»;

0,3 млн грн
району міста Києва.

- проектні роботи з реконструкції та модернізації ліфтів у житлових будинках Дніпровського
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КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ У 2019 РОЦІ
Бюджетом міста Києва на 2019 рік
передбачено 112,2 млн грн
Капітальні ремонти
– 105,1 млн грн

Капітальні вкладення
– 7,1 млн грн

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО – 63 млн грн

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ – 1,5 млн грн
ОСВІТА – 46,2 млн грн
КУЛЬТУРА – 1,5 млн грн

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ
В умовах оренди об’єкти
нерухомого майна
комунальної власності

Загальна площа
89,54 тис. кв. м

95,34 % (до 2017 р.)

Орендні платежі

27 799,25 тис. грн
(без ПДВ)

101,21 % (від нарахованої
орендної плати)

682,71 тис. грн
(без ПДВ)

80,3 % (до початку року)

Заборгованість з орендних
платежів
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УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ
Обсяги отриманих орендних платежів (тис. грн)
І місце серед інших районів Києва
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ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
54 промислових підприємства (станом на 31.12.2018)

Обсяги реалізації промислової продукції, млн грн
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ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
16 промислових підприємств, 4 науково-дослідних установи, 2 суб’єкти малого бізнесу гідно
представили Дніпровський район на виставці-презентації «Зроблено в Києві»

2018 рік

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

53,1 тис. суб’єктів

53,1 тис.

підприємницької
діяльності

суб’єктів
підприємницької
діяльності

48,7 тис.
суб’єктів
підприємниць
кої діяльності

25,5 тис.

27,6 тис.

юридичних
осіб

фізичних осібпідприємців

+ 5,6 %
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ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Телефонна
«гаряча лінія»
(044)-292-92-00
2018 рік

СПОЖИВЧИЙ РИНОК
В районі діє:
568 підприємств торгівлі
561 підприємства побутового
обслуговування
247 підприємств
ресторанного господарства
12 торговельних центрів

В 2018 році відкрито:
2 підприємства
ресторанного господарства
4 підприємства торгівлі
9 підприємств побутового
обслуговування

7 ринків та торговельних
майданчиків

2018 рік

СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Проведено 39
районних ярмарок
з продажу сільськогосподарської
продукції та продовольчих товарів

взяли участь

Майже 3,5 тис.
представників
товаровиробників, фермерських та
селянських господарств

2018 рік

СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Переможці районного конкурсу-огляду суб'єктів
господарювання сфери побутового обслуговування на
присвоєння звання зразкового у Дніпровському районі:
Номінація «Послуги, пов’язані з доглядом за тілом
людини» - спа-салон «Турецька баня» ПП «Прага»
(вул. Празька, 31)

Номінація «Послуги перукарень та салонів краси» салон краси «МАУ» ФО-П Галицька Н.В.
(вул. Малишка, 4/1)
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Житловий фонд Дніпровського району:
1 352 багатоповерхових будинків,
з яких:

Будинки комунальної власності

ЖБК

129

Інвестиційні будинки

83

ОСББ

Відомчі будинки
Відомчі гуртожитки
1 070 будинків приватного сектору

1 009

103

40
21

75 % житлового фонду району обслуговує
Комунальне підприємство «Керуюча компанія з
обслуговування житлового та нежитлового фонду
Дніпровського району м. Києва»
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Заборгованість мешканців будинків комунальної власності за послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
Нараховано
308 870,9
тис. грн

Сплачено
289 104,8
тис. грн

Заборгованість

19 766,1
тис. грн

2018 рік

2017 рік

26 млн грн

24 %

19,8 млн грн
2018 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
За рахунок Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на
2018 рік виконано робіт на суму 84 325,8 тис. грн
Капітальний ремонт

Сходових клітин - 37

Покрівель - 29

Електрощитових - 26

Інженерних мереж - 25

Асфальтове покриття - 19

Місць загального
користування - 6

Вхідних груп - 4

Ліфтів - 4

Фасадів - 3

Квартир після пожежі - 1

Зливостічних мереж - 2

Нежитлових приміщень- 1

Індивідуальних теплових
пунктів - 1

Облаштування

Ігрових та спортивних
майданчиків - 42

Контейнерних
майданчиків - 16

Заміна вікон у будинках - 107

Проектні роботи з
реконструкції та
модернізації ліфтів - 8

Громадські проекти
переможці конкурсу - 7

Реконструкція мереж
водопостачання
приватного сектору
ДВРЗ - 1

Каналізування
приватного сектору
ДВРЗ - 1

2018 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
За рахунок тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій виконано:
Поточні ремонти

Герметизація стиків
стінових панелей на 399 буд.

Покрівель на 328 буд.

Інженерних мереж в 11 буд.

(Оббиття) фасадної
плитки на 32 буд.

Вхідних груп та перших
поверхів сходових клітин у
107 буд.

Інші роботи з поточного
ремонту

2018 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Роботи з благоустрою території:
• відновлено 22 762,85 кв. м асфальтобетонного покриття прибудинкових територій
• прочищено 8119 м зливоприймальних мереж, 344 колодязя та 667 зливоприймачів
• знято 795 сухостійних дерева, проведено санітарну обрізку 626 дерев, очищено 790
дерев від омели
• відремонтовано 41 оглядових і зливоприймальних колодязів
• висаджено 1 102 од, дерев, 2800 од. кущів та 12,8 тис. од. квітів
• прибрано 72 км доріг від піскомету

2018 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Роботи з благоустрою території:
• 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
• ліквідовано 17 несанкціонованих сміттєзвалищ на позабалансових територіях
• встановлено 31 новий дитячий ігровий майданчик, 6 спортивних майданчиків, 16
контейнерних майданчиків для сміття
• відремонтовано 335 дитячих майданчиків, 240 лав для відпочинку
• виготовлено і встановлено: 13 піддашків, 34 решітки на зливоприймачі, 31 пандус
для інвалідів тощо

2018 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Підготовка житлового фонду до опалювального сезону
Придбано
матеріали, запірну арматуру,
манометри, термометри, труби,
комплектуючі у кількості 42,2 тис. од.
на загальну суму 3 165,1 тис. грн

Встановлено
12 модульних індивідуальних
теплових пунктів

2018 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Підприємства, які надають послуги з централізованого опалення
та гарячого водопостачання:
ТОВ “Євро-Реконструкція” та ПАТ “Київенерго”

Не підпорядковані райдержадміністрації
2018 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Підготовка до опалювального сезону 2018-2019 років

2018 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
В районі 1 352 житлових
багатоповерхових
будинків

У 107 будинках
зареєстровано 103

В конкурсі по
програмі
співфінансування
енергоефективності
серед переможців
10 ЖБК та ОСББ
Дніпровського
району

7
зареєстровано у 2018 році

2018 рік

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
Обсяг виконаних робіт:
за рахунок бюджету – 60,1 млн грн (на 5,5% більше, ніж у 2017 році)

договірні роботи – 19,9 млн грн

2018 рік

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
Проведено поточні ремонти:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

на площі 41 475 кв. м асфальтобетонних покриттів доріг
на 52 км покриття доріг ремонт тріщин
6 740 кв. м прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
1 700 кв. м дорожнього покриття відновлено після аварійних ремонтів на тепломережах та мережах
водопостачання
1 332 п/м транспортних і тротуарних огороджень відремонтовано та замінено
307 люків оглядових колодязів та зливоприймальників відремонтовано та замінено
100 од. обмежувальних антипаркувальних стовпчиків встановлено
на 17-ти вулицях поновлено (нанесено) дорожню розмітку
у 16 місцях виконано пониження бортового каменю на наземних пішохідних переходах тощо.

Санітарне утримання вулично-дорожньої мережі (на площі 1 867 тис. кв м):
• вивезено 297,8 тон сміття та 780 тон піскозмету

2018 рік

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

Завершено будівництво виїзду з вулиці
Віфлеємської на проспект Соборності (з улаштуванням
проїзної частини та тротуарів площею 7 011кв. м, нового бар’єрного
огородження та озелененням прилеглої території)

Капітальний ремонт вулиці Віфлеємської

Капітальний ремонт вул. Алматинської (від вул.
Празької до вул. Літинської) - площею 31 000 кв. м
(розширили проїзну частину, замінено освітлення, прокладено систему
зливоприймальної каналізації)

Капітальний ремонт просп.
П.Тичини - площею 47 238 кв. м
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ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
Планові показники виробничої програми перевиконано:
План
Обрізка дерев

Обрізка кущів

Обрізка омели

Посадка кущів

Посадка дерев

5 500
шт.

12 500
шт.

800
шт.

2 500
шт.

850
шт.

Виконано

Виконано
План

9 877
шт.
14 955
шт.

879
шт.

8 005
шт.

1 156
шт.

Виконано
робіт:
за рахунок
бюджетних
асигнувань на
загальну суму
55,2 млн грн

Посадка квітів

Зняття сухостійних
та аварійних дерев

Ремонт газонів

(темп росту 112 %)

Влаштування
газонів

850
тис.
шт.
400
шт.

885
тис.
шт.

1 916
шт.

2,5 га

3,5 га

2,5 га

2,64
га

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
Проведено капітальні ремонти 3-х зелених зон
Перша частина парку «Перемога» (ІІ черга)

Сквер між житловими будинками
на бульв. Я. Гашека, 6-8

Парк на «Русанівській набережній» на

2018 рік

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
Розпочаті капітальні ремонти 6-ти скверів:
• від будівлі СЗШ №4 на вул. Стальського, 26А
• на вул. І. Миколайчука, 3-3А
• по Харківському шосе, 9-13
• по вул. Ю. Шумського, 1Б-3
• по вул. Краківській, 11
• по вул. Празькій
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ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
Влаштовано дитячий майданчик для дітей з інвалідністю
на території "Зона Здоров’я» (Микільська Слобідка)

Роботи виконані в рамках реалізації проектів переможців
«Громадського бюджету міста Києва на 2018 рік»
2018 рік

КОНТРОЛЬ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ
Виявлено 8 967 порушень благоустрою - всі усунуто
(складено 413 адміністративних протоколів)
Вручено 328 приписів

Перевірено на законність,
розміщення та функціонування
328 МАФів

Складено 92 адміністративних
протоколи
Демонтовано 3 нововстановлені
окремо стоячі Автомобільні
газозаправні пункти
2018 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
На обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення
Дніпровської райдержадміністрації
22,5 тис осіб

З інвалідністю

7,5 тис. осіб

Учасники війни та бойових дій

19,9 тис.
сімей

Одержувачів житлової субсидії

19,1 тис.
осіб

Одержувачів державної допомоги 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
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СОЦІАЛЬНА СФЕРА
ДОПОМОГА
ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИМ
ОСОБАМ

на обліку 24,8 тис.
осіб
у 2018 року взято на
облік та видано
довідки 6,6 тис.
переміщеним особам
(2,7 тис. довідок нового
зразку); призначено
8,1 тис. щомісячних
адресних допомог
для покриття витрат
на проживання

ДОПОМОГА
УЧАСНИКАМ АТО

на обліку 1 753
учасників АТО
36 - поранено в ході
проведення АТО;
29 - дніпровчан
значаться загиблими;
64 – члени сімей
загиблих (в т.ч. 18
неповнолітніх дітей
учасників АТО);
33 – заява на курси
цільового призначення
та профнавчання

НА ОБЛІКУ
68,2 тис. осіб в
Єдиному
державному
автоматизованому
реєстрі осіб, які
мають право на
пільги;
24,6 тис. осіб
користуються
пільгами з оплати
за житловокомунальні послуги

ЖИТЛОВІ
СУБСИДІЇ
42,5 тис. сім’ям
призначено житлові
субсидії;
14 тис. перерахунків
рахунків раніше
призначених
житлових субсидій
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СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Відділення Центру:
ранньої реабілітації
трудової реабілітації
психолого-педагогічної
реабілітації
фізичної реабілітації
медичного спостереження
служба соціального патронату
Утримання Центру здійснюватиметься за рахунок
бюджетних коштів щорічно, починаючи з 2019 року
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СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Територіальний центр соціального обслуговування
(238 штатних одиниць та 66 пенсіонерів-волонтерів)

9 відділень за напрямками роботи:

3 відділення в трьох
мікрорайонах:
• Центральне
• Березняківське
• Русанівське

на обліку
5 112 одиноких
непрацездатних
громадян, з яких 1 367
підопічних - на
надомному
обслуговуванні

• 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 та дітей з ураженням
центральної нервової системи з
порушенням психіки;
• відділення комплексної соціальної
реабілітації дітей з інвалідністю
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СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Щомісячні безкоштовні
продуктові набори
(на суму 1 007,1 тис. грн)

Матеріальна допомога
(на суму
2 077,5 тис. грн)

За рахунок
коштів міської
цільової програми

«Турбота.
Назустріч
киянам»

Святкові продовольчі
набори
(на суму 1 065,3 тис. грн)

Лежачі хворі забезпечуються
гігієнічними засобами

(підгузки, пелюшки, гігієнічні
прокладки)
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СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Відділення соціально-медичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП,
та ранньої реабілітації дітей з інвалідністю
• Система «Інтерактивна підлога»

• Обладнання для проведення
бальнеологічних процедур та ароматерапії
• Ігрові кімнати та кімнати для проведення
занять з спеціалістами відділення

• «Інтерактивна стійка»
• Фізіотерапевтична апаратура
• Інклюзивний дитячий майданчик
• Спеціалізований автомобіль
• Кульковий басейн
• Сенсорна кімната
• Спортивна зала

• Тренажери
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Лікувально-профілактичні заклади Дніпровського району
5 комунальних некомерційних
підприємств – центрів первинної
медико-санітарної допомоги

24 амбулаторій загальної
практики-сімейної медицини, з
яких 11 - відокремлені

2 консультативно-діагностичних
центри

Київська клінічна лікарня № 11

813 лікарів та 1 185 молодших
медичних спеціалістів
(загалом укомплектованість кадрами
становить 84%)

Лікувально-профілактичними
закладами обслуговується
356,1 тис. осіб

282,2 тис. дорослих

73,8 тис. дітей

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Виконання урядових та місцевих програм
Урядова програма «Доступні ліки»:
• звернулося 52,8 тис. осіб
• виписано 193,7 тис. рецептів на відшкодування вартості лікарських
засобів
Національна програма «Лікар для кожної родини»:
• впроваджено електронний запис пацієнтів до лікарів
• підписано 201,2 тис. декларацій (з 01.04.2018 року)
Київська міська програма «Лікар у вашому домі»
(25.06.2018 – початок реалізації проекту):
• оглянуто 11 тис. осіб
2018 рік

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Покращення матеріально-технічної бази медичних закладів
(придбано обладнання на суму 1,5 млн грн)

Комп’ютерний томограф

Централізоване
рентгенологічне
відділення на базі
Філії № 4
Комунального
некомерційного
підприємства
«Консультативнодіагностичний центр
Дніпровського району
міста Києва» (вул.
Ентузіастів, 49)

Магнітнорезонансний томограф
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Капітально відремонтовано 1 об’єкт на суму 1,5 млн грн

Ремонт фізіотерапевтичного відділення і коридору І-го поверху
стаціонарного корпусу Київської міської клінічної лікарні № 11
2018 рік

ОСВІТА

146 навчальних закладів

60 закладів загальної
середньої освіти
(35 881 учень)

78 закладів
дошкільної освіти
(14 033 дитини)

8 закладів
позашкільної освіти
(8 339 вихованців)

1 вересня 2018 року було відкрито нове сучасне приміщення приватної
Гімназії «А+» загальною площею понад 8000 кв.м
Проектна потужність – 600 осіб. Здобувають освіту – 130

осіб
2018 рік

ОСВІТА
Фінансово-економічне забезпечення
(Загальний фонд)

2017
1 152 010,3 тис. грн
Капітальний ремонт та
придбання ігрових
майданчиків; 7 179,50

більше на 18,3 %
(на 211 116,6 тис. грн)
на (211

Забезпечення архітектурної
доступності до навчальних
закладів; 3 548,60; 3%

Створення профільних STEM
та STEAM -центрів;
2 071,60; 2%

1 363 126,9 тис. грн

Підготовка до нового
навчального 2018-2019;
22 726,60; 18%;
Підготовка до осінньозимового періоду;
11 579,70; 9%

Придбання оргтехніки;
1 589,00; 1%
Протипожежні заходи;
25 613,40; 20%

Відновлення груп у ЗДО;
7 505,80; 6%

2018

Заміна вікон; 7 080,90; 5%

Дріб'язок на побутові
потреби; 14 413,70; 11%

Новий освітній простір;
25 324,70; 20%
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ОСВІТА
Розподіл видатків на Нову українську школу – 25 172,5 тис. грн
Державна
субвенція

Сучасні меблі для початкових
класів НУШ - 10 861,1 тис. грн

Дидактичні матеріали для 1 класу
- 3 674,7 тис. грн
Комп’ютерне обладнання для
НУШ - 10 636,7 тис. грн

Місцевий
бюджет

2 637,9 тис. грн

8 223,2 тис. грн

2 686,3 тис. грн

988,4 тис. грн

1 331,1 тис. грн

9 305,7 тис. грн
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ОСВІТА
Електронна черга до ЗДО Дніпровського району
(зменшено на 1/2)
2017 рік
1074 дитини

2018 рік

1029 дитини

на 01.01.2019
522 дитини

На 01.01.2019 року
275 вільних місць у ЗДО
2018 рік

ОСВІТА

Здобутки та досягнення
3 учням закладів загальної середньої освіти Дніпровського району (ліцей №208, СЗШ № 126, НВК №
176) призначено стипендії Президента України
12 учнів Дніпровського району (з освітніх закладів СШ № 125, НВК № 141 «ОРТ», ліцей № 208, гімназія
№ 191, НВК «Домінанта», НВК № 167, Русанівський ліцей) отримали персональну стипендію Київської
міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва
76 випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Дніпровського району нагороджені
Золотою медаллю, 42 випускника 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)
На ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні закладів освіти Дніпровського району
вибороли 576 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

12 учнів отримали призові місця на ІV Всеукраїнському етапі учнівських олімпіад
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

2018 рік

ОСВІТА

Перспективи на 2019 рік
Реконструкція з прибудовою і надбудовою до школи № 42
(вул. Хорольська, 19)

Кошторисна вартість - 418,6 млн грн

Введення в експлуатацію – серпень 2019 року
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КУЛЬТУРА
У підпорядкуванні Дніпровської райдержадміністрації
перебувають:
4 мистецькі школи

Школа джазового та естрадного мистецтв (ШДЕМ)
Дитяча школа мистецтв № 6 імені Г. Жуковського (ДШМ)
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 (вул. Алматинська, 109)
Театр української традиції «Дзеркало»
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КУЛЬТУРА
Капітальні ремонти
відремонтовано приміщення бібліотеки ім. І. Сергієнка для дітей (вул. Ю.Шумського, 4-а) з заміною вікон;
бібліотека ім. В. Яна (просп. Миру, 13) відремонтовано приміщення холу

Покращення матеріально-технічної бази
витрачено 2,1 млн грн (придбано музичні інструменти, меблі, звукову та світлову апаратуру, періодичні
видання, книжкову продукцію)
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КУЛЬТУРА
В Центральній районній бібліотеці ім. П.Г. Тичини реалізовано
громадський проект «BIBLIO HUB для людей з вадами зору»
(єдиний проект-переможець серед публічних бібліотек)
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КУЛЬТУРА
Проведено 1 834 культурно-масових та суспільно-громадських заходів
(фестивалі мистецтв, театралізовані дійства, звітні концерти, виставки, урочисті покладання квітів тощо)

П’ятьом талановитим учням шкіл естетичного виховання у 2018 році вручено
стипендії голови Київської міської державної адміністрації
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Мережа спортивних об'єктів району (різних форм власності):
4 дитячо-юнацькі
спортивні школи, які
підпорядковані управлінню
освіти району
8 спортивних шкіл
різних форм власності

609 спортивних об’єктів:

3 стадіони

8 басейнів
72 спортзали

46 спортивних клубів, з яких
13 комунальних - входять до
мережі підліткових клубів
Центру по роботі з дітьми
та молоддю за місцем проживання

346 площинних
споруд тощо
2018 рік

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Покращення матеріально-технічного стану спортивних споруд
(освоєно близько 9,6 млн грн)

Капітально відремонтовано:
15 спортивних майданчиків
загальноосвітніх шкіл

5 прибудинкових спортивних
майданчиків

2018 рік

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Проведено 40 спортивно-масових
та фізкультурно-оздоровчих заходів

Взяло участь

близько 20 тис. учасників
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

2018 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
1 453 багатодітних сімей, в яких виховується 4 625 дітей

видано 244 посвідчення для батьків та 546 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї
на 2 жінок подали документи для присвоєння почесного звання «Матигероїня». Всього в районі 67 матерів-героїнь
направлено на оздоровлення та відпочинок 2 497 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
3000
2500
2000
1500
1000
500

2174

2497

2017 рік

2018 рік

1189

0

2016 рік

2018 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Соціальними послугами охоплено
2 750 сімей (осіб)

Під соціальним
супроводом
перебувало 122
родини

Здійснено 1 693
оцінки потреб
сімей (осіб)

5 прийомних сім’ї
2 дитячі будинки сімейного типу

2018 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Робота з родинами, які виховують дітей
та молодь з особливими потребами
Соціальна програми «Центр соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з інвалідністю»
(вул. Райдужна, 51)

Охоплено 90 осіб

Допомога особам, які зловживають
алкоголем та іншими психоактивними
речовинами, та підтримка членів їх родин
Працюють консультанти з хімічної залежності.
Соціальна програма «Денний реабілітаційний центр СЕНС»
(бульв. Перова, 56)

Охоплено 80 осіб

2018 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

187 дітей-сиріт

335 дітей під
опікою та
піклуванням

Станом на 01.01.2019 р.
на первинному обліку
служби у справах дітей
та сім’ї – 412 дітей
(64 дитини поставлено
на облік у 2018 році)
23 дитини на
вихованні в
дитячих
будинках
сімейного
типу

2 дитини в
прийомних
сім’ях

222 дитини,
позбавлених
батьківського
піклування, 3 з невизначеним
статусом

26 дітей в
дитячих
державних
закладах на
повному
державному
забезпеченні

2018 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Нагляд за умовами перебування та виховання дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування
28 кандидатів в усиновителі (станом на 01.01.2019 року)
28 дітей-сиріт, дітей, позбавленого батьківського піклування та повнолітніх осіб з їх
числа перебуває на квартирному обліку (станом на 01.01.2019 року)

33 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах, поставлені на облік

147 обстежень житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах

1009 заяв розглянуто Комісією з питань захисту прав дитини Дніпровської РДА
25 профілактичних рейдів «Діти вулиці»
2018 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ

Центр надання адміністративних послуг

Зареєстровано 84 532
адміністративні справи (на
13% більше, ніж у 2017 році)
83 067 заявників
отримали адмінпослуги

3 263 заявникам надано
вмотивовані відмови

2018 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ

Опрацьовано 49 825 документів щодо реєстрації місця
проживання/перебування фізичних осіб

Видано 25 572 довідки
про реєстрацію місця
проживання

15 066 фізичним
особам зареєстровано
місце проживання

1 301 запит нотаріуса
опрацьовано

8 909 фізичних осіб
знято з реєстрації
місця проживання

Внесено 846
відомостей про місце
проживання

2018 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ

Реалізація виборчого права
Станом на 01.01.2019 року:
налічується 263 653 виборці

створено 129 виборчих дільниць
на постійній основі

Відділом ведення Державного реєстру виборців опрацьовано:
4 751 запис з відомостями про виборців, смерть яких зареєстровано в органі державної
реєстрації актів цивільного стану;
1 786 записів з відомостями про громадян України, яким виповнилося 18 років;
6 988 записів з відомостями про виборців, які зареєстрували своє місце проживання на
території Дніпровського району;
7 197 записів з відомостями про виборців, які зняті з реєстрації за місцем проживання

2018 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ

60 998 звернень надійшло до
Дніпровської райдержадміністрації

61 660 громадян звернулося
(з урахуванням колективних звернень)

(з них 56 864 - отримано від КБУ «Контактний центр міста Києва»)

14 «гарячих» телефонних ліній
проведено головою Дніпровської
райдержадміністрації

89 особистих прийомів громадян
проведено керівництво
райдержадміністрації, на яких прийнято

345 осіб

2018 рік

ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦЇ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РАЙОННОМУ РІВНІ

При Дніпровській РДА діє 48 консультативних, дорадчих органи
Громадська
рада
(проведено 9
засідань
Громадської ради
та 10 засідань
правління
Громадської ради)

Колегія
(проведено 11
засідань)

Рада директорів підприємств
промислового комплексу
(проведено 3 засідання),
Координаційна Рада з питань
розвитку малого та середнього
підприємництва при голові РДА
(проведено 1 засідання)

2018 рік

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Дніпровська райдержадміністрація співпрацює з:

23

14

За підтримки активістів району призупинено будівництво
за адресою: вул. Малишка, 9-А

2018 рік

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
ІІ Форум Громадських рад міста Києва «Велика столиця - 2018» відбувся на
базі Дніпровського району. Розглянуто питання:

• добудови Подільсько-Воскресенського мосту та початок будівництва з двох
зустрічних напрямків метро на Троєщину;
•

відсутності правового статусу землекористування майданчиків гаражних
кооперативів, а також проблеми відсутності місць постійного зберігання
автомобілів

Засідання «круглих» столів. Розглянуто питання:
захисту прав на постійні місця для збереження особистого транспорту
(автостоянки), реформування галузі охорони здоров’я та взаємодії патрульної
поліції м. Києва з громадою Дніпровського району
Зустріч керівництва Дніпровської райдержадміністрації з представниками
ОСН мікрорайону «Микільська Слобідка» та активними мешканцями
мікрорайону щодо вирішення питання благоустрою та екології
Робоча нарада з мешканцями мікрорайону Березняки щодо забезпечення
умов комфортного проживання

2018 рік

ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ «ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ 2»

17 проектів-переможців «Громадського бюджету 2» Дніпровського району:
13 проектів – реалізовано:

Реалізовано
16 проектів

№67 Новій школі-Нова майстерня – 0,3 млн. грн.;
№136 Реконструкція приміщення ЖЕД-405 вул. Челябінська 9г – 0,4 млн. грн.;
№142 Спорт для жінок на Воскресенці – 0,4 млн. грн.;
№ 178 "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра" – 0,4 млн. грн.;
№132 Реконструкція стадіону школи №158 Дніпровського району – 2,0 млн. грн.;
№321 Русанівка. Теплі школи – 2,0 млн. грн.;
№335 "BIBLIO HUB" для людей з вадами зору Шептицького, 5- 0,4 млн. грн.;
№426 Сортуванню сміття в Україні бути! – 0,4 млн. грн.;
№433 Дитячі майданчики «Дитяча мрія» у ДНЗ №433 «Дивосвіт» - 0,4 млн. грн.;
№474 Майданчики "дитяча посмішка" ДНЗ №655 – 0,4 млн. грн.;
№480 Реконструкція стадіонів шкіл № 11 та № 66 – 1,8 млн. грн.;
№653 Освітлення прибудинкових територій автономними сонячними ліхтарями - 0,4 млн. грн.;
№777 Спортивний двір - Вільде 8- 0,2 млн. грн..

3 проекти – частково реалізовані:
№244 Спортивний двір на Микільській Слобідці - 0,4 млн. грн.;
№346 Русанівка - спортивний острів. Перший крок. – 2,0 млн. грн.;
№713 Багатофункціональний майданчик для роликових та льодових видів спорту – 2,0 млн. грн.

1 проект (№ 450 Русанівка – безпечний острів. Крок другий – 2,0 млн. грн.) –
роботи не розпочаті, торги відмінено у зв’язку із невідповідністю тендерної
документації поданої учасниками.
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Дніпровському району – 50
23 травня 1969 року утворений Дніпровський район міста Києва

2018 рік

Дякую за увагу!

