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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 01.12.2019 року становить 358,7 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 01.01.2020 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”).
БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
До загального фонду бюджету міста Києва надійшло 2 468,3 млн грн
податків та зборів, мобілізованих у Дніпровському районі. В порівнянні з 2018
роком надходження збільшились на 188,8 млн грн (на 108,3 %).
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Основними видами доходів зібраних в районі є податок з доходів фізичних
осіб – питома вага якого у загальній сумі надходжень до бюджету міста
становить – 41,0% (1 012,3 млн грн), єдиний податок – 29,3% (723,5 млн грн),
плата за землю – 15,1% (372,4 млн грн).

Бюджетом міста Києва на видатки Дніпровського району спрямовано
2 156,6 млн грн.

Обсяг видатків на утримання галузі «Освіта» становив 1 665,5 млн грн, що
на 17,8% більше видатків 2018 року (1 414,21 млн грн) та складав 77,2%
загальних видатків по району.
Обсяг фінансування галузі «Культура» становив 93,1 млн грн, що на 9,9%
більше, ніж у 2018 році (84,7 млн грн) та складав 4,3% загальних видатків по
району.
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Обсяг фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне
забезпечення» становив 77,4 млн грн, що на 27,7% більше, ніж у 2018 році (60,6
млн грн) та складав 3,6% загальних видатків по району.
Обсяг фінансування галузі «Фізична культура і спорт» становив
29,3 млн грн, що на 45% більше, ніж у 2018 році (20,2 млн грн) та складав 1,4%
загальних видатків по району.
Обсяг видатків на утримання галузі «Держане управління» становив
118,0 млн грн та складав 5,5% загального обсягу видатків по району.
Обсяг фінансування галузі «Житлово-комунальне господарство»
становив 173,3 млн грн та складав 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 2019 році спрямовано 88,5%
видатків загального фонду або 1 706,8 млн грн. В порівнянні з попереднім роком
зазначені видатки збільшились на 20,3% або 287,6 млн грн.

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 2019 рік на об’єкти, головним
розпорядником коштів (замовником) по яких виступала Дніпровська
райдержадміністрація,
були
передбачені
капітальні
видатки
в
розмірі 175,7 млн грн.
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Враховуючи численні звернення мешканців району та існуючий стан мережі
районного господарства основну частину капітальних видатків було спрямована
на здійснення робіт з капітального ремонту.
Станом на 01.01.2020 року виконано роботи з капітального ремонту на
суму 151,3 млн грн.
Галузі районного господарства, куди у 2019 році спрямовувалися кошти на
проведення капітальних ремонтів:
- «Житлово-комунальне господарство» - 320 об’єктів житлово-комунального
господарства району, загалом освоєно 92,7 млн грн;
- «Освіта» - 107 об’єктів галузі, загалом освоєно 55,6 млн грн;
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 5 об’єктів, освоєно - 1,6
млн грн;
- «Культура» - 3 об’єкти, освоєно -1,3 млн грн.
Загалом по Дніпровському району на замовлення Дніпровської
райдержадміністрації здійснено капітальний ремонт на 435 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 5,9 млн грн бюджетних коштів.
В частині капітальних вкладень по об’єктах Програми на 2019 рік за
замовленням Дніпровської райдержадміністрації виконано робіт на суму
15,1 млн грн.
Основна частина зазначених коштів, а саме 15,0 млн грн, була використана
на подовження робіт по об’єкту «Реконструкція стадіону середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 м. Києва вул. Сулеймана
Стальського, 26-А у Дніпровському районі», а саме протягом року: виконано
будівельні роботи (демонтаж старих конструкцій, улаштовано основу під
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покриття футбольного поля, баскетбольно-волейбольного майданчика.
Заасфальтовано баскетбольне поле, встановлена огорожа та водовідведення.
Також частково виконана розробка проектної документації по об’єкту:
«Реконструкція нежитлових приміщень по вул. Миропільська, 19 у
Дніпровському районі м. Києва під багатопрофільний культурний центр
(розміщення комунального театрально-видовищного закладу культури «Театр
української традиції «Дзеркало», а саме отримано технічні умови з
теплопостачання об’єкта (договір від 17.04.2019 № 35/19-55) та топографогеодезичну зйомку на суму 8,9 тис. грн та виконано коригування проектних робіт
в кошторисній частині на суму 90,8 тис. грн по об’єкту «Каналізування
приватного сектору ДВРЗ».
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ
Станом на 01.01.2020 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 113,36 тис. кв. м,
що становить 126,61% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Станом на 01.01.2020 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 у сумі
28159,93 тис. грн (без ПДВ), що у порівнянні з 2018 роком більше майже на
360 тис. грн.

За минулий рік до бюджету м. Києва перераховано 632,26 тис. грн орендної
плати за користування майном, яке передано до сфери управління Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації.
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Заборгованість з орендних платежів на 01.01.2020 становить
1559,8 тис. грн. (без ПДВ), що становить 228,5% обсягу заборгованості по
орендній платі до початку року.

За обсягами отриманої орендної плати Дніпровський район посідає
друге 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 01.10.2019 року обсяги інвестицій складають
648,0 млн дол. США, у розрахунку на 1 особу обсяги прямих іноземних
інвестицій складають 1 824,7 дол. США (наростаючим підсумком з початку
інвестування).
Постійно ведеться робота щодо залучення інвестиційних коштів в
розвиток інфраструктури району. Протягом 2019 року Дніпровською
райдержадміністрацією спільно з комунальним підприємство «Київське
інвестиційне агентство» і Департаментом економіки та інвестицій КМДА
здійснювалась підготовка та проведення інвестиційних конкурсів по
наступних 6 проектах:
✓ «Облаштування зони активних розваг для дорослих та дітей з благоустроєм
території в парку «Перемога»»;
✓ «Будівництво медичного закладу на бульварі Ігоря Шамо, 15-А у
Дніпровському районі»;
✓ «Облаштування парку розваг (атракціонів) на території «Гідропарк» (о.
Венеціанський)»;
✓ «Облаштування музейної експозиції історії Труханового острова з
супутньою інфраструктурою на території Труханового острову»;
✓ «Створення велосипедної мережі «bike-sharing» в місті Києві»;
✓ «Облаштування кемпінгу на території Гідропарку (біля метеорологічної
станції) у Дніпровському районі міста Києва».
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ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ТА ПІДРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Районною владою в межах повноважень здійснюються заходи по
створенню сприятливих умов для ведення бізнесу, розвитку промисловості,
торгівлі та споживчого ринку, усунення існуючих перешкод для діяльності
суб'єктів підприємництва.
Промисловий комплекс району згідно з реєстром Головного управління
статистики у місті Києві станом на 31.12.2019 року налічує 50 підприємств.
Перш за все це базові підприємства, трудові колективи та робочі династії
яких творили історію Дніпровського району: ПАТ «Укрпластик» (92 роки),
Дарницький вагоноремонтний завод (84 роки), ТОВ «Київський механічний
завод «Магістраль ім. М.П. Шульгіна» (74 роки), ПАТ «Київський завод «Граніт»
(74 роки), ТОВ «Євро-Реконструкція» (колишня Дарницька ТЕЦ) (65 років),
Київське учбово-виробниче підприємство №4 УТОС (62 роки), Науководослідний інститут «Еластик» (51 рік).
За 2019 рік промисловими підприємствами району реалізовано продукції
на суму 9 581,0 млн грн, що на 2,0% більше, ніж за 2018 рік. 28% цієї продукції
експортується. Підприємствами за рахунок внутрішніх відрахувань інвестовано
у розвиток власного виробництва 486,1 млн. грн.
Обсяги реалізації промислової продукції промислового комплексу
Дніпровського району м. Києва за 2010-2019 роки, млн грн

Питома вага обсягів реалізованої продукції підприємствами району в
загальних обсягах по місту Києву становить 5,0 %. Це шостий показник серед
районів міста Києва.
Водночас, поряд з підприємствами, що наростили випуск продукції, є
велика група суб’єктів господарювання, на яких відбувається спад виробництва.
Серед проблемних моментів також є продовження негативної тенденції
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.
В цілому набула стабільності позитивна тенденція збільшення суб’єктів
господарювання, зареєстрованих у Дніпровському районі. Станом на 01.01.2020
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року в Державній податковій інспекції у Дніпровському районі Головного
управління Державної податкової служби у м. Києві на обліку перебувають 55,8
тис. суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 26,7 тис. юридичних
осіб та 29,1 тис. фізичних осіб-підприємців. Варто зазначити, що це на 2,7 тис.
більше (+5,1%), ніж у 2018 році.
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності у Дніпровському районі,
що перебувають на обліку як платники податків, осіб

З метою належної комунікації місцевих органів влади, промисловців та
підприємців підтримується діалог районної влади та бізнесових кіл з актуальних
питань розвитку промисловості та підприємництва, реалізації соціальноекономічних 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, державно-приватного партнерства.
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Окрім того, проводилась робота по організації виїзних нарад, конференцій,
урочистих заходів на промислових, транспортних підприємствах, в науководослідних установах району. За участю керівництва райдержадміністрації
відбулись робочі візити до ТОВ «Київський механічний завод «Магістраль»,
ТОВ «Науково-виробнича фірма «Ірком ЕКТ», ТОВ «Євро-Реконструкція»,
автобусного парку №2 КП «Київпастранс», Інституту продовольчих ресурсів
Національної академії аграрних наук України. За результатами відвідування,
згідно повноважень, виконувались доручення у вирішенні питань, які
ініціювались керівниками цих підприємств.

З нагоди відзначення Дня підприємця 10 кращим підприємцям,
працівникам у сфері підприємництва на урочистих заходах були вручені
відзнаки Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за 4
номінаціями: «За сумлінне виконання податкових зобов’язань перед державою»;
«Соціально відповідальний бізнес»; «Сильні духом: успішний бізнес внутрішньо
переміщених осіб та ветеранів АТО»; «Київський виробник».
У міських заходах з нагоди Дня підприємця було також відзначено 6
представників бізнесу від Дніпровського району.
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СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Загальний оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як
юридичних, так і фізичних осіб-підприємців) по Дніпровському району за
2019 рік за оперативними даними складає 18 238,4 млн. грн., що на 1,6%
більше, ніж за січень-грудень 2018 року.
Сьогодні в районі діє 12 торгових та торгово-розважальних центрів, 575
підприємств торгівлі, 248 підприємств ресторанного господарства, 7 ринків та
торговельних майданчиків, 784 підприємства побутового обслуговування
населення. Протягом 2019 року в районі відкрито 7 нових підприємств торгівлі,
1 підприємство ресторанного господарства та 13 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. В 2019 році в районі працювало
17 таких підприємств. З них в 14 кіосках ПрАТ «Київхліб», згідно з
Меморандумом про співпрацю між Київською міською державною
адміністрацією та ПрАТ «Київхліб», запроваджена система знижок на хліб та
хлібобулочні вироби за Карткою киянина від 20 до 70%.
В минулому році спеціалістами відділу торгівлі та споживчого ринку
райдержадміністрації спільно з КП «Київська спадщина», КП «Світоч»
організовано та проведено у вихідні дні 44 районні ярмарки з продажу
сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, в яких взяли участь
2879 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 2019 році підприємствами побутового обслуговування населення
району безкоштовно надано побутових послуг 2 625 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 «Марина – Сіті», ФО-П
Косюк М.В. (просп. П. Тичини, 18-в);
2. Послуги з ремонту радіотелевізійної, аудіо та відеоапаратури, мобільних
телефонів - сервісний центр «HUAWEI», ТОВ «Крок-ТТЦ» (Русанівська наб., 8).
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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 01.01.2019
1009
129
70/107 (103 ОСББ)

Кількість будинків
станом на 01.01.2020
1008
129
81/112 (108ОСББ)

40
83
21
1352

40
86
21
1365

Протягом 2019 року Комунальним підприємством “Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва” нараховано
за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 331 231
тис. грн з ПДВ, отримано – 304 732 тис. грн з ПДВ, заборгованість станом на
01.01.2020 становила – 26 499 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, паливо-мастильні матеріали та інші засоби у кількості 394,9
тис. од. на загальну суму 14 774,4 тис. грн.
Ведеться робота з поліпшення ліфтового господарства. В межах коштів,
виділених з міського бюджету, замінено 59 ліфтів у житлових будинках
району. До проекту розпорядження КМДА на 2020 рік подано пропозиції щодо
розроблення проектно-технічної документації на 58 ліфтів у будинках
комунальної власності для їх подальшої заміни.
Відповідно до протокольного доручення КМДА від 23.05.2019 № 058/4/1-26
у двох будинках комунальної власності встановлено охоронні системи та
відновлено роботу теплових лічильників.
Протягом 2019 року силами працівників ЖЕД та підрядних організацій
виконано роботи з поточного ремонту в межах тарифу на послуги з утримання
будинків, споруд та прибудинкових територій на загальну суму 16 404,4 тис.
грн, у тому числі:
• ремонт покрівель на 182 будинках на суму - 6 641,2 тис. грн;
• ремонт інженерних мереж (ЦЩ, ХВП,ГВП) на 79 будинках на суму - 2 513,1
тис. грн;
• роботи з герметизації стиків стінових панелей проведено на 118 будинках на
суму - 1 711,7 тис. грн;
• ремонт вхідних груп та перших поверхів сходових клітин у 35 будинках на
суму - 1 701,8 тис. грн;
13

• ремонт асфальтного покриття на суму - 1 650,9 тис. грн;
• ремонт електромереж на 20 будинках на суму - 768,1 тис. грн;
• заміна вікон та дверей та відновлення укосів на 15 будинках на суму - 455,6
тис. грн;
• ремонт цоколя на 20 будинках на суму - 403,8 тис. грн;
• ремонт елементів зовнішнього благоустрою на суму - 296,9 тис. грн;
• ремонт фасаду на 7 будинках на загальну суму - 261,3 тис. грн.
На 6 об’єктах виконано роботи з капітального ремонту на умовах
співфінансування (оплачені в розмірі 2 585,3 тис. грн. з бюджету м. Києва
та 627,9 тис. грн. за кошти мешканців).
На 2020 рік заплановано виконати капітальний ремонт на умовах
співфінансування на 21 об’єкті на 11 814,1 тис. грн. з бюджету м. Києва та
2 186,3 тис грн. за кошти мешканців. Заплановано розробити проектнокошторисну документацію та виконати монтажні роботи з встановлення шести
модульних ІТП.
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, внутрішньобудинкових доріг і прибудинкової території,
утеплення фасадів та горищ.
Протягом 2019 року Комунальним підприємством проводились роботи з
благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану прибудинкових
територій. Було виконано роботи з поточного ремонту асфальтового покриття
прибудинкових територій на площі 3 125,43 кв. м, на 203 об’єктах відновлено
благоустрій після аварійних розриттів, вивезено близько 23,1 тис.м3 опалого
листя та інших рослинних відходів, очищено 652 зливоприймача, прочищено
3 120 п/м зливоприймальної мережі та 108 од. оглядових колодязів, виготовлено
та встановлено 1 131,0 м/п огороджень зеленої зони, 39 грат на колодязі, 104
лавочки для відпочинку, 2 пісочниці, 22 пандуси, 11 контейнерних майданчиків
для ТВП, видалено 1 075 дерев, проведено санітарну обрізку та видалено гілля
на 1 371 деревах, 1 123 м3 гілля та ялинок подрібнено технікою підприємства і
вивезено, проведено протиепідеміологічну обробку підвальних приміщень (з
дератизації на площі 586 415 кв. м, з дезінсекції на площі 561 649 кв. м),
прибирано 14 сміттєзвалищ на позабалансових територіях, відходи з яких
вивезено на міські полігони. Також за результатами обстежень дитячих та
спортивних майданчиків демонтовувались виявлені аварійні елементи, а
майданчики приводились до належного санітарного стану. Здійснювалось
прибирання прибудинкових територій після зимового періоду, піскомету на
внутрішньоквартальних проїздах та прибудинкових територіях. До 50-ти річчя
Дніпровського району здійснено організаційні заходи та завершено роботи по
влаштуванню пам’ятної алеї на вул. Челябінська 9-Г.
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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
Капітальний
ремонт
панелей
перекриття стінових панелей

Виконання робіт
у 2019 році
Кількість,
Вартість,
од.
тис. грн
51
20 851,8

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

26

10 476,9

42

7 552,75

120
29
27
19
18
1

20 471,0
10 208,8
4 082,6
5 469,8
4 488,4
1 227,5

107
37
26
25
29
2

22 963,31
9 523,57
2 836,92
6 178,98
11 790,23
1 990,45

4
-

533,8
-

4
1

1 291
643,97

-

-

1

281,07

7
8

7 418,3
4 988,6

3
6

1 940,14
1 097,06

8

1 959,1

7

2 835,57

1

3 540,83

1

90,8

1

1 339,64

-

-

1

289,1

-

-

4
16

1 247,21
747,89

-

-

8

304,73

1

549,2

Всього
321
92 816,6
340
84 325,8
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. За результатами конкурсу
було визначено 33 ОСББ/ЖБК-переможця з Дніпровського району (20% від
загальної кількості по місту (168)). В 2018 році було 10 ЖБК/ОСББ від
Дніпровського району. Замовником цих робіт виступає Департамент житловокомунальної інфраструктури. Основні види робіт, які бажають виконати
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мешканці у своїх будинках: заміна вікон та дверей, реконструкція теплопунктів
і встановлення ІТП та 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 2019 - 8 ОСББ (2018 – 7). Таким чином станом на 01.01.2020 у
районі зареєстровано 108 ОСББ у 112 будинках.
На 2020 рік заплановано виконати ремонтні роботи у 26 будинках ЖБК та
ОСББ на суму 16 450,0 тис. грн (за рахунок коштів, передбачених Програмою
економічного і соціального розвитку Дніпровського району м. Києва).
ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО
Загальний обсяг виконаних робіт з благоустрою вулично-дорожньої
мережі Дніпровського району становить 122,6 млн грн (80,0 млн грн у 2018
році), з них за рахунок міського бюджету 89,2 млн грн (60,1 млн грн у 2018 році),
договірних робіт - 33,4 млн грн (19,9 млн грн у 2018 році). Забезпечення
проведення зазначених робіт здійснює комунальне підприємство «Шляховоексплуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них Дніпровського району м. Києва».
В 2019 році завершені роботи з капітального ремонту вул. Алматинська (від
вул. Празька до вул. Літинська). В ІІ півріччі розпочато роботи з капітального
ремонту Дарницької площі. Наразі повністю відремонтовано покриття проїзної
частини. На І півріччя 2020 року передбачено ремонт тротуарів та
опоряджувальні роботи.
Також в ІІ півріччі 2019 року розпочато роботи з будівництва дороги, що
має сполучити вул. О. Довбуша та Броварський проспект. Станом на 1 січня 2020
року виконується капітальний ремонт вул. Макаренка та вул. Вільхова згідно
проектів. На 2020 рік передбачено будівництво дороги від вул. Вільхова до
Броварського проспекту.
Виконано поточний ремонт асфальтобетонних покриттів доріг на площі
31 531 кв. м, відновлено 3 742 кв. м дорожнього покриття після аварійних
ремонтів на тепломережах та мережах водопостачання, проведено ремонт та
заміна 826 п/м транспортних і тротуарних огороджень, у 41-у місці виконано
пониження бортового каменю з влаштуванням тактильної плитки на наземних
пішохідних переходах, на 25 км асфальтобетонного покриття доріг виконано
ремонт тріщин, відремонтовано 157 оглядових колодязів та зливоприймальників,
встановлено 44 антипаркувальних стовпчиків, влаштовано підвищений
пішохідний перехід на вул. Бажова, 9 та безпечну пішохідну доріжку для
мешканців Березняків по вул.Ю. Шумського за рахунок Громадського бюджету
м. Києва.
Проведено капітальний ремонт 39 518 кв. м асфальтобетонного покриття
внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій, відновлено 3 742
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кв. м дорожнього покриття після аварійних ремонтів на тепломережах та
мережах водопостачання.
Також згідно з погодженими Дніпровською райдержадміністрацією
титульними списками здійснюється санітарне утримання (зимове та літнє)
вулично-дорожньої мережі району на площі 2 458,3 тис. кв. м. З територій, що
обслуговуються, вивезено 301,2 т сміття та 3 690 т піскозмету.
ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
Районне Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
виконувало роботи з озеленення та догляду на площі 655,55 га. На балансі
підприємства: 3 парки міського значення, 14 парків районного значення, 23
сквери, 9 бульварів, 6 проспектів, 10 транспортних розв’язок та 89 вуличних
об’єктів. У грудні 2019 року на баланс підприємства передано територію
Труханового острову площею 309,35 га. Площа утримання на кінець року
складає – 964,9 га.
Загальна площа, що потребує утримання та догляду, постійно
збільшується. Це додаткові території, площею 61,37 га. (56 скверів та 3 парки),
які перебувають в процесі передачі на баланс.
Впродовж 2019 року КП УЗН виконано робіт по догляду за зеленими
насадженнями, благоустрою територій за рахунок бюджетних асигнувань на
загальну суму 63,6 млн грн, що на 15% більше показника 2018 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:
№
п/п

Назва робіт

Одиниця
виміру

План
на
2019 р.

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
Посадка дерев
Посадка кущів
Посадка квітів
Ремонт газонів
Влаштування газонів
Видалення омели з крон дерев
Лікування дерев
Санітарна очистка газонів

3
шт
шт
шт
га
га
шт
шт
га

4
900
4 000
850 000
2,5
2,5
800
3 500
356,3
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Фактично
виконано
за
2019 р.
5
1 457
11 804
966 880
5,0
3,33
1 483
8 180
356,3

%
виконання
плану
6
162
295
114
200
133
185
234
100

9

10

11
12
13
14

Скошування газонів з
врахуванням карантинних
рослин
Прополювання газону з
врахуванням карантинних
рослин
Прополювання квітників з
врахуванням карантинних
рослин
Видалення сухостійних та
аварійних дерев
Заходи з підживлення дерев
Видалення сухостійних кущів

га

1 425,2

1 425,2

100

га

4,0

6,67

167

га

8,16

10,73

131

шт

400

1 218

305

шт
шт

2 700
400

4 150
3 508

154
877

Протягом 2019 року до виконання робіт з благоустрою та озеленення
району залучались Дніпровська РДА, організації, підприємства, активісти та
просто небайдужі люди, які прагнуть аби район був зеленим та красивим.

Протягом 2019 року було проведено капітальний ремонт другої черги
парку «Перемога». Було прокладено нові доріжки з ФЕМ та асфальтного
покриття, лави та урни, облаштовано дитячі майданчики, спортивну зону, два
поля для гри у футбол, баскетбол і волейбол, куточок для творчості, перший в
Києві громадський батут для дітлахів, арт-об’єкти, фотозону. З боку вул.
Генерала Жмаченка створено екопарковку. Побудовано сучасну вбиральню,
будинок садівника та приміщення для муніципальної охорони. Створено
автоматичний полив та побудована насосна станція, відремонтована
трансформаторна підстанція, встановлено опори освітлення. Влаштовано газони,
висаджено дерева, кущі та квіти.
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Також було капітально відремонтовано 10 скверів (у 6-ти завершено
розпочаті ще у 2018 році капітальні ремонти). У скверах на вул. Празькій і
Харківського шосе; по вул. Краківській, 11; від будівлі СЗШ №4 на вул.
Стальського, 2 та вздовж буд. 4-а, 2-б, 2-а, 2 на вул. Курнатовського; по
Харківському шоссе, 9-13 прокладено доріжки з ФЕМ, влаштовано газон,
висаджено дерева та кущі. Окрім цих робіт у сквері по вул. Вифлеємській, 16 та
вул. Тампере, 15 влаштовано ворк-аут, дитячий та спортивний
мультифункціональний майданчики; по вул. Ю. Шумського, 1б-3 встановлено
лави та урни, зібрано неймовірна кількість видового складу зелених насаджень
як поодиноко висаджених, так і в групах; на вул. І. Миколайчука, 3-3-а
встановлено лави та урни, влаштовано спортивний майданчик; біля станції метро
«Лівобережна» по вул. Є. Сверстюка та в селищі ДВРЗ встановлено лави та урни;
по вул. А.Малишка, 9-а встановлено лави та урни, влаштовано спортивні
елементи.

З метою забезпечення умов для якісної роботи оновлюється матеріальнотехнічна база районного Комунального підприємства по утриманню зелених
насаджень. Так, у 2019 році підприємство отримали трактор МТЗ-82 з навісним
фронтальним навантажувачем та причіпом.
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Задля забезпечення балансових територій квітковою продукцією,
декоративно-листяними та красиво-квітучими кущами працює оранжерейнопарникове господарство комунального підприємства. В минулому році було
вирощено 750 тис. шт. квітів та 15,6 тис. шт. кущів.

Продовжувалась робота над створенням арт-об’єктів, що додають
шарму міському пейзажу. Серед найбільш виразних: скульптура «Єднання», артоб’єкти «Ведмідь» в парку «Перемога», «Черепашки» в сквері на вул. Шумського
та новорічні арт-інсталяції.

Також районними зеленбудівцями протягом 2019 року висаджувались
квіткові композиції в парках, скверах та транспортних розв’язках. Одні з
найбільш яскравих - квіткове панно з нагоди 50-річчя Дніпровського району та
квіткові панно на «Співочому полі».
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В 2019 році районні зеленбудівці почали активно застосовувати новий
метод боротьби з карантинними рослинами, а саме - оприскування препаратом
«Стоп Амброзія».

Ведеться робота і щодо контролю за благоустроєм на території
Дніпровського району. Так, у 2019 році працівниками відділу з питань
благоустрою та контролю за охороною природного середовища виявлено 9 285
порушень благоустрою (всі усунуто).
Проведено
перевірку
щодо
законності
розміщення
та
функціонування 257 малих архітектурних форм на території району: вручено
257 приписів, складено 23 адміністративних протоколи.
На території Дніпровського району було оперативно виявлено та
демонтовано 3 нововстановлені окремо стоячі АГЗП (автомобільних
газозаправочних пунктів). 309 адміністративних протоколів складено
протягом року на порушників благоустрою.
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,
внутрішньопереміщених осіб, інших пільгових категорій району.
На обліку в районному управлінні праці та соціального захисту населення
перебуває: 20,8 тис. осіб з інвалідністю; 7,3 тис. учасників війни та бойових дій;
16,3 тис. одержувачів житлової субсидії; 18,2 тис. осіб, які одержують державну
допомогу сім’ям з дітьми; 1,4 тис. малозабезпечених сімей; 4,8 тис. одержувачів
компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи; 3 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 64,2 тис. осіб. Пільгами з оплати за житлово21

комунальні послуги користуються 24,9 тис. осіб, у відповідному періоді 2018
року – 24,6 тис. осіб.
З 1 жовтня 2019 року в Україні запроваджена монетизація пільг на оплату
житлово-комунальних послуг. Станом на 01.01.2020 пільги з оплати житловокомунальних послуг нараховано 15 425 сім’ям пільговиків (15 062 пільговикам
- у безготівковій формі та 363 пільговикам - у готівковій формі). Протягом 2019
року за призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг у грошовій готівковій формі звернулося 40 тис.
домогосподарств. Призначено житлові субсидії 36,6 тис. сім’ям на суму 29,7
млн грн.
Також призначено: 9,2 тис. державних допомог сім’ям з дітьми, що на
28% більше, ніж у 2018 році (7,2 тис. допомог); 0,9 тис. допомог багатодітним
сім‘ям; 0,2 тис. допомог муніципальним няням; 0,1 тис. тимчасових державних
допомог дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають
можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; 1,4 тис.
державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям; 5,3 тис. грошових
компенсацій згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 1 тис.
державних соціальних допомог згідно із Законом України «Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам»; 0,6 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 за психічнохворим та за інвалідом І групи або особою старшою 80
років тощо.

На обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньопереміщених
осіб у Дніпровському районі перебуває 24,7 тис. громадян. Протягом 2019 року
взято на облік та видано довідки 4,4 тис. переміщеним особам, в т.ч. - 2,4 тис.
довідок нового зразку. Прийнято 6,3 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 2019 році – призначено 6,7 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 01.01.2020 на обліку перебуває 1 893
учасників АТО/ООС, 34 - поранених в ході проведення АТО/ООС, 67 членів
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сімей загиблих, в т.ч. 18 неповнолітніх дітей учасників АТО/ООС, 29
дніпровчан значаться загиблими.
Протягом 2019 року скористалися правом на отримання реабілітаційних
путівок на санаторно-курортне лікування 804 ветерани війни та особи з
інвалідністю. Також отримали путівки 33 учасники бойових дій АТО, 10
учасників бойових дій АТО пройшли психологічну реабілітацію в санаторнокурортних закладах України, оздоровлено 84 дитини у складі 63 сімей учасників
бойових дій АТО/ООС. Крім того, отримали санаторно-курортне лікування 258
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та 1 постраждала дитина. Пройшли
медичну реабілітацію у ТОВ «Скадовськ-АКВА» 45 дітей з інвалідністю.
В 2019 році продовжувався прийом документів від учасників АТО/ООС на
курси цільового призначення та профнавчання: прийнято 25 відповідних заяв, 22
особи направлено на курси.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719
«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх
сімей» (із внесеними змінами) комісією протягом 2019 року розглянуто та
призначено грошову компенсацію для придбання житла 1 родині загиблого та 6
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» за 12 місяців
2019 року комісією розглянуто та призначено грошову компенсацію для
придбання житла 23 внутрішньо переміщеним особам із числа учасників
бойових дій АТО/ООС.
На виконання рішення Київської міської ради від 07.02.2019 №34/6690 «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 № 271/271
«Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної
операції та членам їх сімей»», Комісією щодо виплати матеріальної допомоги за
належні для одержання земельні ділянки киянам-уповноваженим членам сімей
загиблих киян-учасників антитерористичної операції Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації розглянуто 4 звернення.
У 2019 році 1 236 особам з інвалідністю видано 3 435 направлень на протезні
підприємства для забезпечення протезно-ортопедичними виробами, 14 осіб
забезпечено годинниками, 11 – кріслами колісними, 104 – палицями, 18 –
милицями, 11 – мобільними телефонами.
Протягом 2019 року в рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч
киянам» на 2019-2021 роки» отримали: одноразову матеріальну допомогу – 2 118
осіб, святкові набори – 8 400 осіб, щомісячні продуктові набори – 644 особи.
Також в рамках цієї програми виділено 813 тис. грн. на підтримку статутної
діяльності районних відділень Організації ветеранів України та Комітету
інвалідів війни, Громадської організації «Рада ветеранів АТО», медикосоціального Центру Товариства Червоного Хреста та інших.
Також, в межах наданих повноважень, управлінням праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації проводиться
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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 01.01.2020 року заборгованість з виплати заробітної
плати на підприємствах Дніпровського району становила 6 006,4 тис.
грн. Спільно з підприємствами-боржниками узгоджені графіки погашення
заборгованості. В бюджетних установах району заборгованості із виплати
заробітної плати немає.

Протягом 2019 року проведено моніторинг мінімальної заробітної плати
на 153 підприємствах району, на 104 підприємствах було підвищено середню
заробітну плату.
Важливим напрямком захисту прав працюючих мешканців Дніпровського
району є робота з колективними договорами. Протягом 2019 року
зареєстровано 72 колективних договори, внесено 31 зміну та доповнення,
надано 169 пропозицій та рекомендацій. Вивчено стан виконання колдоговорів
та дотримання законодавства про працю на 93 підприємствах району.
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,
Русанівськен) та 7 відділень за напрямками роботи: 3 відділення соціальної
допомоги вдома; 3 відділення денного перебування; відділення організації
надання адресної натуральної та грошової допомоги.
У штаті Територіального центру працює злагоджений колектив
кваліфікованих соціальних та медичних працівників, культорганізаторів,
інструкторів для занять з трудотерапії (219 штатних одиниць).
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На обліку в Територіальному центрі знаходяться 4 643 громадянина, з
яких - 1 385 підопічних перебувають на надомному обслуговуванні. Також
послуги надаються 36 багатодітним родинам (130 дітей), 15 дітям-сиротам,
54 дітям з інвалідністю та 9 дітям, які виховуються батьками, що мають
інвалідність.
Крім соціальних послуг Територіальним центром, за рахунок коштів
міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2022 роки»,
забезпечується надання щомісячних безкоштовних продуктових наборів
(893,4 тис. грн), матеріальної допомоги (7 851,1 тис. грн), святкових
продовольчих наборів (109 643 тис. грн), а лежачі хворі, які перебувають на
надомному обслуговуванні, забезпечуються підгузками, пелюшками,
гігієнічними прокладками, а також миючими засобами.
За 2019 рік Територіальним центром отримано гуманітарної допомоги
на суму 896,5 тис. грн. Благодійну допомогу надавали: Благодійні фонди
«Життєлюб» та «Давай допоможемо», ТОВ «Вента ЛТД», ГО «Персональна
відповідальність» Плюс», БФ «Народні скарби» .
Свою роботу продовжує «Університет третього віку», який проводить
навчання у 9 факультетах та 27 гуртках. Його слухачами є 932 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 - 77 пенсіонерів-волонтерів
обслуговують 101 підопічний.
Також шляхом передачі частини функцій Територіального центру
соціального обслуговування Дніпровського району було створено Центр
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (далі – Центр). В результаті з
02 січня 2019 року (за адресою: вул. Курнатовського 7-а) почав функціонувати
єдиний в столиці Центр, який надає можливість дітям та особам з
інвалідністю до 35 років безкоштовно отримувати комплекс соціальних та
реабілітаційних заходів в умовах денного перебування з організацією
триразового харчування. В грудні 2019 року було відкрито відділення трудової
реабілітації/працетерапії за адресою: вул. Райдужна, 51.
Всього в Центрі наразі функціонують 4 відділення: ранньої реабілітації
(абілітації); психолого-педагогічної реабілітації (денне перебування); фізичної
реабілітації та медичного спостереження; відділення трудової реабілітації/
працетерапії.
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З дітьми та молоддю з інвалідністю працюють лікарі, педагогічні
працівники, середній медичний персонал, фізичні реабілітологи. Для проведення
комплексної реабілітації Центр оснащено відповідним обладнанням
(фізіотерапевтична апаратура, тренажери, в тому числі апарат для пресотерапії,
модуль активної реабілітації, пристрій активал, мотомеди, сучасні
вертикалізатори та ін.). В Центрі функціонують кульковий басейн, сенсорна та
ігрові кімнати, спортивна зала, кімната для проведення бальнеологічних
процедур та аромотерапії, оснащена інтерактивною підлогою та сенсорною тачпанеллю кімната віртуальної діяльності.

Утримання Центру здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів. Так
в 2019 році Центру надійшло видатків та надання кредитів загального фонду 10 385 427,98 грн. та спеціального фонду – 399 512,00 грн. Також на капітальний
ремонт приміщень було використано 1 100 000,00 грн. В 2020 році передбачено
фінансування з місцевого бюджету на 30% більше.
Центр продовжує покращувати якість надання реабілітаційних та
соціальних послуг дітям та молоді з інвалідністю Дніпровського району столиці.
На 2020 рік заплановано провести капітальний ремонт приміщень за адресою:
вул. Райдужна, 51, де будуть розташовані дві групи для дітей з ментальними
розладами (група денного перебування на 8 дітей з інвалідністю (з організацією
триразового харчування); група почасового перебування на 8 дітей з
інвалідністю).
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Лікувально-профілактичними закладами Дніпровського району
обслуговується 358 642 осіб, з них: 282 907 дорослих та 75 735 дітей. Серед
пацієнтів 99 834 особи (27,84%) складають люди пенсійного віку. Учасників
АТО – 1 132 особи, внутрішньопереміщених – 5 327 осіб.
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
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госпітальним відділенням для ветеранів війни на 60 ліжок з
нейрореабілітаційним Центром для учасників АТО на 20 ліжок.
Переважна більшість (58,2%) населення району обслуговується
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
578 лікарів та 688 молодших спеціалістів з медичною освітою. В цілому по галузі
укомплектованість штатними посадами становить 82%.
За 2019 рік по галузі «Охорона здоров’я» у Дніпровському району м. Києва
проведено капітальний ремонт приміщень 4 об’єктів охорони здоров’я на суму
22,7 млн грн.
Продовжується робота щодо поліпшення матеріальної бази медичних
закладів. Протягом 2019 року закладами охорони здоров'я Дніпровського
району м. Києва придбано обладнання на суму 10,5 млн грн.
Так для потреб Комунального некомерційного підприємства
«Консультативно-діагностичний Центр Дніпровського району міста Києва»
придбано цифровий аналізатор, 2 комплекти систем УЗД, 2 рентгенівські
комплекси, комп’ютерний електрокардіографічний комплекс. Центри первинної
медико-санітарної допомоги оновили лабораторне устаткування та придбали
нові електрокардіографи.
В рамках виконання Урядової програми «Доступні ліки» в закладах
охорони здоров’я, що входять до сфери управління Дніпровської
райдержадміністрації, продовжується проведення активної роботи щодо
призначення та виписки медикаментів хворим, що страждають на серцевосудинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму. Протягом
2019 року до медичних закладів району звернулося 35 758 осіб, що страждають
на вищезазначені захворювання, яким було виписано 114 524 рецепти на
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування.
В рамках виконання програми «Лікар у Вашому домі» за 2019 рік
підпорядкованими закладами охорони здоров’я оглянуто 18 145 осіб (ЦПМСД
№ 1 – 800 осіб; ЦПМСД № 2 – 1 310 осіб; ЦПМСД № 3 – 9 700 осіб; ЦПМСД №
4 – 4 300 осіб; ЦПМСД «Русанівка» - 1 835 осіб).
В рамках виконання Національної кампанії «Лікар для кожної родини»
для наближення послуг до населення, зручності та оперативності у районних
закладах охорони здоров’я завдяки впровадженню медичної інформаційної
системи (співпраця з МІС Медстар) продовжує активно використовуватися
електронний запис пацієнтів до лікарів. Відбулося дооснащення робочих місць
лікарів консультативно-діагностичних Центрів необхідною комп’ютерною та
копіювальною технікою.
Триває (розпочата з 1 квітня 2018 року) приписна кампанія з вибору лікаря
та підписання декларацій лікаря з пацієнтом. В результаті станом на 31.12.2019
р. підписано 245 073 декларації, тобто 68,8% від населення, що перебуває на
медичному обслуговуванні у районних закладах охорони здоров’я
Дніпровського району.
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ОСВІТА
Станом на 01.01.2020 року мережа закладів освіти Дніпровського району
становить 151 заклад освіти: 62 заклади загальної середньої освіти; 81 заклад
дошкільної освіти; 8 закладів позашкільної освіти.

Загальна інформація про систему освіти Дніпровського району
2018
рік

Показник

2019
рік

Кількість закладів загальної середньої освіти - всього,
60
62
у т. ч.:
- державної форми власності
55
55
- приватні заклади
5
7
Чисельність учнів - всього, тис осіб
35,9
37,3
3
3,2
Чисельність учителів - всього, тис осіб
Дошкільна освіта
Кількість функціонуючих дошкільних навчальних закладів,
78
81
у т.ч. приватних
14,2
14
Чисельність дітей у дошкільних закладах всього, тис осіб
Позашкільна освіта
8
8
Кількість позашкільних закладів державної форми власності
9,3
10
Чисельність дітей у позашкільних закладах всього, тис осіб
До мережі закладів освіти внесено приватні заклади: товариство
з обмеженою відповідальністю «Приватний заклад освіти «Початкова школа
«ЕВРИКА!» та товариство з обмеженою відповідальністю «Заклад загальної
середньої освіти Ліцей «ЛІМПОПО ФЕМІЛІ КЛАБ».
Крім того, змінено найменування приватного закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів «Ліцей гуманітарної освіти та комунікаційних технологій
«Гармонія» на приватний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
«Інноваційний ліцей «АЙ-СКУЛ».
02 вересня 2019 року введено в експлуатацію після реконструкції з
прибудовою та надбудовою середню загальноосвітню школу № 42 на вул.
Хорольській, 19.
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До мережі комунальних закладів дошкільної освіти приєдналися
2 приватні заклади дошкільної освіти та 3 приватних навчально-виховних
комплекси, що дало можливість мешканцям району і всього міста обрати
альтернативну форму здобуття дошкільної освіти.
У 2019 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
- відновлені 5 груп на 110 місць у діючих закладах дошкільної освіти №№
521, 680, 700, 701, НВК «Струмочок»;
- для упорядкування прийому дітей у заклади дошкільної освіти проводиться
електронна реєстрація дітей. Поступово зменшується черга до закладів
дошкільної освіти району. Cтаном на 01.01.2020 р. у черзі віком від 3 до
6(7) років перебувало 443 дитини.

•
•

•

ІІ. Здобутки та досягнення в загальній середній і позашкільній освіті
74 випускники 11-х класів закладів загальної середньої освіти
Дніпровського району нагороджені Золотою медаллю, 42 випускники
нагороджені Срібною медаллю;
отримали 200 балів за результатами ЗНО-2019 13 випускників закладів
загальної середньої освіти Дніпровського району, а саме: Русанівський
ліцей м. Києва – 6 учнів (математика), ліцей № 208 м. Києва – 2 учні
(математика), Технічний ліцей м. Києва – 3 учні (математика) та 1 учень
(біологія), Український колеж ім. В. О. Сухомлинського (СШ № 272)
м. Києва -1 учень (англійська мова);
12 учнів отримали призові місця на ІV Всеукраїнському етапі учнівських
олімпіад: іспанська мова (НВК № 176, диплом ІІ ступеня, диплом
ІІІ ступеня, диплом учасника), математика (ліцей № 208, 2 дипломи
І ступеня, 2 дипломи ІІІ ступеня; Русанівський ліцей, диплом
ІІ ступеня), біологія (Технічний ліцей, диплом ІІ ступеня), інформатика
(ліцей № 208, диплом І ступеня), інформаційні технології (Технічний ліцей,
диплом ІІІ ступеня), мова іврит та єврейська література (НВК № 141 «ОРТ»,
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диплом
ІІ
ступеня),
українська
мова
і
література
(НВК "Домінанта", диплом ІІІ ступеня);
2 учні отримали нагороди на 60-й ювілейній Міжнародній математичній
олімпіаді, що відбулась у липні 2019 року в м. Бат (Великобританія) - Федір
Юдін, учень 10 класу ліцею № 208 м. Києва (золота медаль), Марко Хасін,
учень 10 класу Русанівського ліцею м. Києва (срібна медаль) та
1 учень - на 30 Міжнародній учнівській олімпіаді з біології (International
Biology Olympiad – IBO) - Богдана Гур’єва, учениця 11 класу Технічного
ліцею Дніпровського району м. Києва (бронзова медаль);
учні закладів освіти Дніпровського району вибороли 620 призових місць
(у 2018 році – 576 місць) на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад конкурсів імені Петра Яцика, Тараса Шевченка. Найкращі
результати: Русанівський ліцей м. Києва – 101, ліцей № 208
м. Києва – 72, НВК «Домінанта» - 74, НВК № 167 – 61, Технічний ліцей
м. Києва – 74, НВК № 167 м. Києва - 58 переможців;
6 учням закладів загальної середньої освіти Дніпровського району,
призерам міжнародних учнівських олімпіад 2019 року та переможцям
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів МАН у 2018-2019 н.р., призначено стипендії Президента України;
9 учнів закладів загальної середньої освіти Дніпровського району отримали
персональні стипендії Київської міської ради обдарованим учням;
створено належні умови для здобуття загальної середньої освіти для
1 309 учнів, батьки яких переселилися з тимчасово окупованих територій
та територій, де проводиться антитерористична операція (у 2019 році –
1 289 учнів);
у червні 2019 року забезпечено роботу 9 таборів відпочинку з денним
перебуванням, в яких оздоровлено 909 дітей; у 21 закладі освіти
організовано роботу літніх мовних таборів. У роботі мовних таборів було
задіяні 128 вчителів іноземних мов ЗЗСО району;
рій «Меч Арея» ліцею № 208 м. Києва взяв участь у ІІ (міському) етапі
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») серед роїв учнів закладів освіти міста Києва (05.06-09.06.2019);
забезпечено участь ЗЗСО району у міжнародних проектах та програмах
(FLEX, «Talking Cultures», AIESEC, DSD-шкіл, eTwinning та ін.), співпрацю
з зарубіжними закладами освіти, міжнародними громадськими
організаціями та дипломатичними представництвами, українською
діаспорою 3 країн світу. Шість шкіл району – НВК № 141 «ОРТ» м. Києва,
НВК № 30 «ЕКОНАД» м. Києва, гімназія № 191 ім. П. Г. Тичини м. Києва,
приватний заклад «Інноваційний ліцей «АЙ-СКУЛ», НВК «Монтессорі»,
НВК № 176 м. Києва беруть участь у міжнародних освітніх проектах як
Асоційовані школи ЮНЕСКО (ПАШ);
122 учителі ЗЗСО Дніпровського району, які працюють у 1-х класах у
2020/2021 навчальному році в умовах Нової української школи, 49
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заступників директорів з питань початкової школи, 23 учителі
інтегрованого курсу «Мистецтво», 59 учителів фізичної культури, 83
учителі іноземних мов та 33 асистенти вчителів початкових класів пройшли
курсову перепідготовку в рамках реалізації нового державного стандарту
«Нова українська школа».
Також спостерігається позитивна динаміка включення дітей з особливими
освітніми потребами (ООП) в інклюзивне середовище закладів загальної
середньої освіти району.

З другої половини вересня розпочало поступове впровадження
мультипрофільного харчування (із зазначенням у меню одночасно 2-3 страв, з
можливістю їх вибору) у закладах загальної середньої освіти району: у меню
обов’язково входять овочі, фрукти, кілька видів напоїв та гарнірів, млинці,
сирні страви, м’ясні або рибні вироби. Завдяки цьому урізноманітнюється
раціон, діти забезпечуються корисною та смачну їжею, яку кожен може обрати
на свій смак.
ІІІ. Фінансово-економічне забезпечення
Як зазначалось вище, у 2019 році на утримання галузі «Освіта» спрямовано
1 665,5 млн грн, що на 17,8 % більше видатків 2018 року, в т.ч. на потреби
закладів освіти району (заробітна плата з нарахуваннями, енергоносії,
харчування тощо) виділено 1 549, 9 млн грн, що на 11% більше ніж у 2018 році
(1 1363,1 млн грн).
У 2019 році реалізовано 8 громадських проектів-переможців конкурсу на
загальну суму 3 832,35 тис. грн. (проєкти № 258 «Оснащення садочка № 452» на
суму 55,26 тис. грн; № 355 «Дитячий майданчик «Зірочка» ЗДО № 473» на суму
199,49 тис. грн.; № 781 «Чужих дітей не буває» (заміна вікон СШ-І № 14 м.
Києва) на суму 1 429,9 тис. грн; № 18 «Новій школі – нова бібліотека» (СЗШ №
258 м. Києва – капітальний ремонт приміщень) 340,0 тис. грн; № 139
«Капітальний ремонт стадіону Технічного ліцею» на суму 843,55 тис. грн; №
224 «Рекреаційне подвір’я Колежу ім. Сухомлинського СШ № 272» на суму
182,92 тис. грн; № 225 «Спортивне подвір’я Колежу ім. Сухомлинського СШ №
272» на суму 331,20 тис. грн; № 340 «Дітям школи № 98 - Сучасний ігровий
майданчик» (СШ № 98 м. Києва початкова) на суму 450,0 тис. грн).
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У 2019 році проведено модернізацію матеріально-технічної бази закладів
освіти шляхом забезпечення сучасним обладнанням, меблями та інвентарем на
загальну суму 80 162,3 тис. грн. Було придбано обладнання для харчоблоків та
пралень, для кабінетів фізики та хімії, комп'ютерна техніка, інтерактивні панелі,
проектори, комплекти мультимедійні обладнання, меблі учнівські та для
дошкільних закладів освіти, дидактичні матеріали, протипожежне обладнання,
ресурсні кімнати оснащено меблями, м’яким інвентарем та спеціальними
засобами корекції психофізичного розвитку тощо.
Разом з цим, для підготовки закладів освіти до початку навчального року
виконано поточний ремонт приміщень на загальну суму 20 000,0 тис. грн.
Для виконання програми «Протипожежні заходи» управлінням освіти:
- закуплено протипожежне обладнання (пожежні гідранти, вогнегасники,
шафи тощо) та здійснено перезарядку вогнегасників на суму 1 392,2 тис. грн.;
- встановлено автоматизовану протипожежну сигналізацію на загальну
суму 18 344,9 тис. грн.;
- здійснено заміри опору ізоляції на суму 207,0 тис. грн.;
- проведено ремонт електромережі та електрообладнання на суму
1 370,0 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,
вул. Миропільська, 19).
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 культурномистецьких районних заходів, спрямованих на збереження та відродження
традицій українського народу, популяризацію творчості обдарованих дітей,
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молоді та аматорів різного віку, організацію змістовного культурного дозвілля
мешканців району та гостей столиці, що є безкоштовними для глядачів,
охоплюють різні верстви населення. Проведено 1312 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 2,4 млн грн (придбано музичні інструменти, меблі, звукову та
світлову апаратуру, періодичні видання, книжкову продукцію).
В 2019 році були проведені поточні ремонти на 3-х об’єктах галузі, а саме:
відремонтовано санітарні кімнати в Центрі культури та мистецтв
(вул. Алматинська, 109) з ремонтом каналізації, заміною вікон та підлогового
покриття на суму 564 тис. грн., проведено поточний ремонт навчальних класів в
Школі джазового та естрадного мистецтв (вул. Челябінська, 7-В) на суму
160,5 тис. грн. та проведено поточний ремонт з заміною вікон на
енергозберігаючі склопакети в бібліотеці №134 (вул. В.Сєрова, 28) на суму 399,5
тис. грн.

На початку жовтня відбулася урочиста презентація впровадження проекту
“Сучасний бібліотечний простір” в Центральній районній бібліотеці ім. П.Г.
Тичини, при підготовці якої були проведені роботи по встановленню в будівлі
бібліотеки пандусів для зручності маломобільних відвідувачів.
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 мистецьких шкіл Дніпровського району посіли призові місця, ставали
переможцями конкурсів, фестивалів, отримували дипломи, грамоти,
заохочувальні призи. Сімом талановитим учням мистецьких шкіл у 2019 році
вручено стипендії голови Київської міської державної адміністрації.
33

В Дитячій музичній школі № 13 ім. М. Глінки (вул. Вільде, 5) вже кілька
років впроваджується інклюзивна освіта для учнів с особливими потребами, а у
цьому році школа увійшла в розробку експериментальної освітньої програми
початкової мистецької освіти для дітей з особливими потребами. В 2018-2109 рр
силами учнів школи проходили постановки дитячої опери М.В. Лисенка «Козадереза» мовою жестів для дітей з вадами слуху, а наразі ведеться підготовка до
нової такої постановки.
Заклади культури району мають досить високий кадровий потенціал.
В районних закладах культури працюють 670 осіб, серед них заслужені артисти
України, заслужені діячі мистецтв та працівники культури, 4 колективи мають
звання "Народний художній колектив", 6 - звання "Зразковий художній
колектив", 43 викладачі мають найвище педагогічне звання "викладачметодист".
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
В Дніпровському районі культивується близько 50 видів спорту.
Збережена мережа дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яка на сьогодні складає
12 закладів, з них чотири ДЮСШ підпорядковані Дніпровській
райдержадміністрації та ще 8 шкіл різних форм власності. В районі також діє 45
спортивних клубів, з них - 13 підліткові.
Мережа спортивних об’єктів поповнилася 4 спортивними майданчиками,
3 спортивними залами та шкільним плавальним басейном. І тепер загальна
кількість спортивних об’єктів становить 617 одиниць, що на 8 одиниць більше,
ніж у 2018 році.
Крім того, здійснено реконструкцію легкоатлетичного манежу (просп.
Тичини, 18), стадіону «Русанівець» (бульв. І. Шамо, 10), майданчиків для мініфутболу у «Місті спорту» (Гідропарк).

Також проведено капітальні ремонти 5-ти прибудинкових та 4-х шкільних
спортивних майданчиків.
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Також, протягом 2019 року на території Дніпровського району м. Києва
облаштовано 52 прибудинкові гімнастичні міні-майданчики Workout.
На виконання міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт
столиці» на 2019-2021 роки» районним відділом молоді та спорту проведено 42
спортивно-масові заходи, в яких взяло участь близько 12 тис. учасників. На їх
реалізацію з бюджету було виділено 80 тис. грн. Найбільш масштабні та масові
серед них - спартакіада студентської молоді, легкоатлетичний пробіг
“Дніпровська десятка” та районні чемпіонати з різних видів спорту.

Протягом року нормативи масових спортивних розрядів виконали 574
вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів, що на 230 більші, ніж у
попередньому році. А звання майстрів та кандидатів у майстри спорту України
отримали 59 спортсменів.
Найбільш яскравим спортивним досягненням в 2019 році став виступ
вихованки спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву
№ 16 Дніпровського району міста Києва Юлії Левченко на Чемпіонаті Європи з
легкої атлетики у приміщенні, що проходив в Глазго, Шотландія. Провідна
українська легкоатлетка виборола срібну медаль у стрибках у висоту з
результатом 1 м 99 см.
ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
На обліку Cлужби у справах дітей та сім’ї перебуває 1 955 багатодітних
сімей, в яких виховується 6 158 дітей. Протягом 2019 року видано 391 посвідчення
для батьків та 1 044 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. За сприяння
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації дві кандидатури батька
та матері (з різних сімей) отримали Премію Київського міського голови одиноким
батькам та матерям, які самі виховують дітей (у розмірі по 5 тис. грн.).
З метою пропагування суспільних цінностей інституту сім’ї службою у справах
дітей та сім’ї проведено соціальні заходи з нагоди Міжнародного дня жінок та
Дня сім’ї - вшановано 20 жінок-матерів багатодітних родин.
В рамках реалізації державної молодіжної політики в районі проведено
районні масові молодіжні заходи з нагоди Дня молоді та Дня студента за
програмою «Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки».
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Протягом року у закладах вищої освіти Дніпровського району за підтримки
відділу молоді та спорту відбулися заходи з відзначення Дня Соборності
України, Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня Гідності та
Свободи, Шевченківських днів, Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних
репресій, заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом, Дня Києва,
Всесвітнього дня проти тютюнопаління, Дня Європи, Дня вишиванки тощо.
Організовувались семінари з профілактики правопорушень в молодіжному
середовищі та відповідальності за скоєння правопорушень, національнопатріотичного виховання, профорієнтації та надання першої медичної допомоги.
Проведено Еко-дні «Молодь за чистоту рідного району».

Водночас, студентська молодь району активно долучалась до
загальноміських заходів: «Місто професій», Форум екологічно відповідальної
молоді, екологічний фестиваль «ЧистоFest», Форум молодіжних соціальних
проектів «STARTUP DAYS», "Здоров’я нації" до Всесвітнього дня здоров’я
тощо.
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Порівняно з 2018 роком суттєво збільшилась кількість дітей пільгових
категорій району направлених на оздоровлення та відпочинок до позаміських
оздоровчих і лікувально-санаторних закладів – 3 033 проти 2 497.
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. За останні три
роки відремонтовано 16 клубів на загальну суму понад 6 млн. грн. Нині діють 30
клубів, з них 13 спортивного та 17 художньо-естетичного напрямку, в яких
проводять своє дозвілля понад 2 400 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). Фахівці Центру сприяють соціальній та психологічній адаптації
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою підготовки до
самостійного життя; супроводжують прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного
типу, сім'ї опікунів, піклувальників; осіб, які звільнилися з місць позбавлення
волі; осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі
людьми;
надають
соціально-психологічну
підтримку
учасникам
антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, багатодітним,
неповним родинам; родинам які виховують дитину або молоду людину з
інвалідністю тощо.
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Ведеться єдиний облік сімей та осіб Дніпровського району міста Києва, які
опинилися у складних життєвих обставинах.
За 2019 рік соціальними послугами охоплено 2 800 сімей (осіб), здійснено
1528 оцінок потреб сімей (осіб), під соціальним супроводом перебувало 131
родина, 3 прийомні сім’ї та 2 дитячих будинки сімейного типу. На обліку 1042
родини, які перебувають в складних життєвих обставинах (в них виховується
1439 дітей). Також Центр організовує соціокультурні заходи, які відвідали 1500
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 47 осіб.
З квітня 2019 року двічі на тиждень проходять групові заняття для молоді
з інвалідністю. «Групу взаємопідтримки» відвідують 12 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 01.01.2020 року на первинному обліку служби у справах
дітей та сім’ї райдержадміністрації (далі - Служба) перебувало 416 дітей, з
яких: 204 дітей-сиріт; 212 дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього,
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серед дітей, які знаходяться на обліку у Дніпровському районі, перебувають: під
опікою та піклуванням - 338 дітей; на вихованні в дитячих будинках сімейного
типу - 27 дітей; в прийомних сім’ях -3 дитини; в дитячих державних закладах на
повному державному забезпеченні -24 дитини (будинок дитини “Берізка”;
дитячий будинок “Малятко”; школа-інтернат №21; будинки для дітей з
інвалідністю).
Протягом року на первинний облік у Службі поставлено 74 дитини-сироти
та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них: 45 дітей, які набули
статусу дітей, позбавлених батьківського піклування за рішенням суду, 29 дітейсиріт, батьки яких померли.
Cьогодні в Україні пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, є усиновлення. Впродовж
2019 року усиновлено 23 дитини з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, поставлено на облік 16 подружніх пар та 7 одиноких
жінки, які є кандидатами в усиновителі. Всього, станом на 01.01.2020 року, на
обліку перебуває 23 кандидати в усиновителі. У Дніпровському районі
функціонує 3 прийомні сім’ї та 2 дитячі будинки сімейного типу, в яких
виховується 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
З метою здійснення систематичного нагляду за умовами перебування
та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в
сім’ях усиновителів, опікунів та піклувальників спеціалістами Служби
здійснено обстеження 223 cім’ї. Порушень прав дітей не виявлено.
Дніпровська райдержадміністрація, як орган опіки та піклування,
забезпечує дотримання державних гарантій та реалізації прав дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування на збереження та забезпечення
житлом. Станом на 01.01.2020 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 51
дитини.
З метою дотримання прав та законних інтересів дітей працює Комісія з
питань захисту прав дитини Дніпровської райдержадміністрації. Протягом
2019 року проведено 23 засідання комісії, на яких розглянуто 1178 заяв громадян
та клопотань Служби. Окрім цього, комісією розглянуто та затверджено 276
примірників індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах, відкрито соціальний супровід 66 сімей та надано 88
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
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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. У результаті таких перевірок та рейдів 4 дітей вилучено
з сімей.
Протягом 2019 року поставлено на облік 25 дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах. Всього, станом на 01.01.2020 року, на обліку
перебуває 60 таких 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
16 сімей;
•Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в
місті Києві направлено 13 клопотань про притягнення до адміністративної
відповідальності батьків, які не виконують батьківські обов’язки належним
чином;
• районного суду ініційовано подання 11 позовів про позбавлення батьківських
прав громадян, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків та 1 позов
про відібрання дитини від батьків.
Значна увага приділяється профілактичній роботі, спрямованій на
соціальну адаптацію неповнолітніх дітей, які скоїли правопорушення
(злочин) або перебувають під слідством (наразі таких 8 дітей), та питанню
жорстокого поводження з дітьми та попередженню насильства в сім’ях з
дітьми (на обліку перебуває 2 дітей).
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД
І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
Райдержадміністрацією проводиться робота із забезпечення реалізації прав
та законних інтересів жителів району відповідно до законодавства України.
Зокрема, забезпечення інтересів громадян в сфері адміністративних послуг
за принципом організаційної єдності, здійснюється управлінням (Центром)
надання адміністративних послуг райдержадміністрації (ЦНАП).
Протягом 2019 року ЦНАП здійснював прийом документів для надання
понад 150 адміністративних послуг. В результаті - адміністраторами ЦНАП
було зареєстровано 90 761 адміністративну справу, що на 7,3 % більше, ніж
у 2018 році. З них 86 749 заявників отримали адміністративні послуги, по 4 012
справам суб'єктами надання адміністративних послуг було надано вмотивовані
відмови.
Наприкінці 2019 року проведена відповідна робота щодо забезпечення
умов для надання нової послуги з первинної реєстрації транспортних засобів та
заміни посвідчень водія. З початку 2020 року, за підтримки Регіонального
сервісного центру МВС в м. Києві, через ЦНАП надаються послуги обміну
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старого посвідчення водія на нове; отримання нового посвідчення водія у зв’язку
з втратою чи викраденням; обміну посвідчення водія у зв’язку зі зміною
особистих даних власника; державної реєстрації нового транспортного засобу
(без огляду експерта); перереєстрації транспортного засобу у зв’язку зі зміною
анкетних даних власника (без огляду експерта).
За 2019 рік відділом з питань реєстрації місця проживання/перебування
фізичних осіб Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
опрацьовано 57 738 документів з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця
проживання фізичних осіб (в 2018 рік- 49 825). В результаті:
• видано 31 255 довідок про реєстрацію місця проживання (у 2018 році - 25
413);
• знято з реєстрації місця проживання - 6 051 фізичну особу (у 2018 році - 8
894 фізичні особи);
• зареєстровано місця проживання -17 800 фізичних осіб (у 2018 році - 15
039 фізичних осіб);
• опрацьовано 2 632 запити нотаріусів (в 2018 році - 479 запитів нотаріусів).
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 2019 року відділом ведення Державного реєстру виборців:
виготовлено та передано дільничним виборчим комісіям попередні та уточнені
списки виборців, а також іменні запрошення для чергових виборів Президента
України 31 березня 2019 року, повторного голосування 21 квітня 2019 року,
позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року;
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: 1 286 записів з відомостями
про громадян України, яким виповнилося 18 років (у 2018 році – 1 786 записів);
4 записи з відомостями про осіб, які набули громадянства України (у 2018 році 30 записів); 7 953 записи з відомостями про виборців, які зареєстрували своє
місце проживання на території Дніпровського району (у 2018 році – 6 988
записів); 8 851 запис з відомостями про виборців, які зняті з реєстрації за місцем
проживання на території Дніпровського району міста Києва (у 2018 році – 7 197
записів); 1 625 записів з відомостями про виборців, які отримали паспорт
громадянина України у зв’язку із зміною прізвища, імені, по батькові (у 2018 році
– 1 677 записів); 4 940 записів з відомостями про виборців, смерть яких
зареєстровано в органі державної реєстрації актів цивільного стану (у 2018 році
– 4 751 запис); 176 записів з відомостями про виборців, зареєстрованих за
юридичною адресою закладу, який відповідно до закону веде облік бездомних
осіб (у 2018 році - 275 записів), 55 записів з відомостями про виборців, знятих з
реєстрації за юридичною адресою закладу (у 2018 році - 52 записи); 109 записів
з відомостями про виборців щодо яких встановлено постійну нездатність
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пересуватися самостійно (у 2018 році - 98 записів); 20 записів з відомостями про
виборців, які були визнані недієздатними (у 2018 році - 12 записів).
Упродовж звітного періоду опрацьовано 16587 заяв щодо тимчасової зміни місця
голосування ( у 2018 році – такі заяви відсутні), 309 заяв щодо включення до
Реєстру (у 2018 році – 9 заяв), 797 заяв про внесення змін до персональних даних
Реєстру (у 2018 році – 29 заяв), 496 заяв щодо зміни виборчої адреси (у 2018 році
– 7 заяв), видано 181 довідку про персональні дані з Реєстру (у 2018 році – 175
довідок), надано відповіді на запити органів Державної міграційної служби про
125 осіб (у 2018 році – 311 осіб).
Станом на 01.01.2020 року у Дніпровському районі міста Києва
налічується 262 745 виборців (01.01.2019 - 263 653 виборці), як і у 2018 році,
створено 129 виборчих дільниць на постійній основі.
Райдержадміністрацією забезпечується повний та якісний розгляд
звернень громадян. За звітний період до Дніпровської райдержадміністрації
надійшло 66 207 звернень, 61 699 з яких - отримано від КБУ “Контактний центр
міста Києва” (телефонних дзвінків та звернень, зареєстрованих на сайті
установи). Всього, з урахуванням колективних звернень (584), до Дніпровської
райдержадміністрації у 2019 році звернулося 86 903 громадянина.
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 31.12.2019 року становить 11 911 сімей, що є найбільшим показником
серед усіх районів міста Києва. За звітний період надано 49 житлових приміщень
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згідно з чергою квартирного обліку, 1 службове житлове приміщення
працівникам районного житлово-комунального господарства та 1 дозвіл на
тимчасове проживання в житловому приміщенні з маневреного фонду району.
Крім письмових звернень громадяни мають можливість звернення на
особистому прийомі керівництва райдержадміністрації. За звітний період
проведено 95 таких особистих прийомів громадян (в т.ч. і виїзних), на яких
керівниками райдержадміністрації прийнято 410 осіб (з них головою
райдержадміністрації - 216, в тому числі 129 осіб - на виїзних особистих
прийомах). Також протягом року головою райдержадміністрації проведено 13
«гарячих» телефонних ліній, під час яких надійшли дзвінки від 16 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 56 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 (https://dnipr.kyivcity.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 55 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. Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (у 2019 році
проведено 11 засідань, під час яких розглянуто 28 питань);
3. Координаційна рада з питань розвитку малого і середнього підприємництва;
4. Рада директорів підприємств промислового комплексу, установ та організацій
району.

З метою залучення представників об’єднань громадян, експертів тощо до
формування та реалізації державної політики 12 червня 2019 року були проведені
установчі збори задля участі в обранні до Громадської ради при Дніпровській
районній в місті Києві державній адміністрації, до якої ввійшло 34 представника
організацій.
Протягом року проведено 8 засідань Громадської ради та 6 засідань
правління Громадської ради, на яких вирішувалися нагальні питання
життєдіяльності району. А саме: ремонт кінотеатру «Краків»; 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
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постійного зберігання автомобілів. Ці питання були опрацьовані та представлені
на районному та міському ІІІ Форумі Громадських рад міста Києва «Велика
столиця – 2019».
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, розширення функціональних
можливостей Єдиного державного порталу адміністративних послуг.
Також в 2019 році за ініціативою мешканців проводилися громадські
слухання в мікрорайонах Райдужний та Русанівські сади щодо добудови
Подільсько-Воскресенського мосту. 14 червня забезпечено проведення в
Дніпровському районі чергового Форуму організацій громадянського
суспільства «Київ – столиця діалогу». Відбулось ряд робочих зустрічей
представників Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві
державній адміністрації з: - керівництвом району та депутатами Київської
міської ради обраними по Дніпровському району (5 вересня); - органами
самоорганізації населення Дніпровського району та депутатом Верховної Ради
України Сергієм Швецем щодо обговорення проекту Закону України «Про місто
Київ – столицю України» (23 жовтня); - керівництвом райдержадміністрації
щодо видатків до проекту бюджету міста Києва на 2020 рік по Дніпровському
району (25 жовтня).
06 грудня громадськість району взяла участь в обговоренні проекту закону
України «Про місто Київ – столицю України» в Міжнародному виставковому
центрі. Напередодні 30-річчя з дня виведення військ з Афганістану (7 лютого)
підготовлено та проведено зустріч керівництва району з ветеранами
Афганістану. 8 лютого забезпечено проведення зустрічі керівництва району з
представниками ОСН «Мікрорайон «Микільська Слобідка», Громадської
організації «Микільська Слобідка» та жителями згаданого мікрорайону щодо
роботи ЖЕД № 405 (по вул. Челябінська, 9-г).
Протягом березня-травня 2019 року організовано та проведено заходи за
участю представників громадських організацій по відзначенню 50-річчя з дня
заснування Дніпровського району.

В минулому році продовжувалась плідна робота в рамках тристороннього
Меморандуму про партнерство та співпрацю між Дніпровською
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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 2018 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 11% та складає 141,5
злочинів на 10 тис. населення (у 2018 році – 160,8 злочинів).
Активну участь у соціально-економічному розвитку району, зокрема, у
заходах по наданню допомоги учасникам (їх сім’ям) АТО, 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 районною в місті Києві державною адміністрацією закріплена
військова частина А0525 Збройних Сил України, яка дислокується у Київській
області.
Зокрема, в рамках договору щодо організації шефських зв’язків та
подальшого співробітництва (підписаного 26.02.2018р. між ВЧ А0525 та
райдержадміністрацією), передбачено здійснення спільних заходів військовопатріотичного виховання молоді, вирішення питань, пов’язаних із задоволенням
соціально-побутових проблем військовослужбовців.
У звітному періоді вищевказаній військовій частині 7 суб’єктів
господарювання району передали на благодійній основі матеріально-технічні
засоби (2 пральні та 2 шліфувальні машини, 3 набори інструментів, конвектор
електричний, бензопила, телевізор тощо) на суму 33,8 тис. грн.
Були проведені районні урочисті заходи з нагоди відзначення Дня
захисника України в актовій залі Дитячої школи мистецтв №6 ім. Г.Л.
Жуковського (б-р Верховної Ради, 15), на яких були вручені відзнаки кращим
військовослужбовцям ВЧ А0525. Також керівництво та представники особового
складу військової частини взяли участь у відкритті І-го районного етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
А у проведених в спорткомплексі навчально-виховного комплексу «Домінанта»
змаганнях VIIІ турніру з міні-футболу на кубок “Захисника України”, серед 5-ти
команд-учасників, була і футбольна команда військової частини А0525.
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Завдяки активності громади у 2019 році було реалізовано 24 громадські
проекти «Бюджету участі» на суму 8,6 млн грн (в 2018 році - реалізовано 16
громадських проектів на суму 13,1 млн грн). Крім того, завершено реалізацію 3х громадських проектів 2018 року на суму 3,8 млн грн.

Варто зазначити, що висловлення конструктивних пропозицій з боку
громадськості району, яка завжди була однією з найбільш активних у столиці,
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 друге місце серед інших районів столиці за обсягами
отриманої орендної плати, а серед лівобережних районів міста - має найкращий
показник за обсягами прямих іноземних інвестицій.
Досягнення вищевикладених у звіті 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.
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