
Звіт про діяльність 
Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації
у 2019 році

Доповідає голова Дніпровської РДА

Петро Онофрійчук



2019 рік

• БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

• КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ ТА ВКЛАДЕННЯ

• УПРАВЛІННЯ  КОМУНАЛЬНИМ  МАЙНОМ

• ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ТА ПІДРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

• СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ 

• ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

• ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО

• ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ

• СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

• ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

• ОСВІТА

• КУЛЬТУРА

• ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

• ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

• ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯН

• ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
НА РАЙОННОМУ РІВНІ



2019 рік

БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
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Динаміка надходжень податків та зборів, мобілізованих у Дніпровському районі до 

бюджету міста за січень-грудень 2019 року, в порівнянні з січнем-груднем 2018 року 
(млн грн)

На 8,3 % - зростання 

надходжень



ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ОСНОВНИХ ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ 

в порівнянні з 2018 роком (млн грн)
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БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

2019 рік



м

Державне управління – 118,0 млн грн
(на 41,8 % більше видатків 2018 року)

Фізична культура і спорт – 29,3 млн грн
(на 45 % більше видатків 2018 року)

Культура – 93,1 млн грн 
(на 9,9 % більше видатків 2018 року)

Житлово-комунальне 

господарство – 173,3 млн грн
(на 22,6 % більше видатків 2018 року)

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення – 77,4 

млн грн 
(на 27,7 % більше видатків 2018 року)

БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

Освіта – 1 665,5 млн грн
(на 17,8 % більше видатків 2018 року)

2019 рік

Структура видатків в розрізі галузей



2019 рік
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БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

Структура видатків на фінансування захищених статей



КАПІТАЛЬНІ  РЕМОНТИ

На суму 151,3 млн грн:

Культура Соціальний 

захист
Освіта Житлово-

комунальне 

господарство

1,3 млн грн

1,6 млн грн

55,6 млн грн

92,7 млн грн

435 об’єктів:

320 - житлово-комунальне

господарство

107 - освіта

5 - соціальний захист

3 - культура

2019 рік



2019 рік

КАПІТАЛЬНІ  ВКЛАДЕННЯ

Виконано робіт на суму 15,1 млн грн:

15,0 млн грн - подовження робіт по об’єкту «Реконструкція стадіону середньої

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 м. Києва вул. С. Стальського, 26-А у

Дніпровському районі»

90,8 тис. грн – коригування проектних робіт в кошторисній частині по об’єкту

«Каналізування приватного сектору ДВРЗ»

8,9 тис. грн - часткова 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»)



Бюджетом міста Києва на 2020 рік 

передбачено 407,8 млн грн  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО – 185,7 млн грн

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ – 1,4 млн грн

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ – 6,0 млн грн

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА – 1,5 млн грн

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ – 7,8 млн грн

ОСВІТА – 201,8 млн грн

КУЛЬТУРА – 3,6 млн грн

Капітальні ремонти 

– 384,8 млн грн
Капітальні вкладення

– 23,0 млн грн

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ У 2020 РОЦІ

2019 рік
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Динаміка надходження плати за орендне використання нерухомого майна 

у 2014-2019 рр. (тис. грн.)

2019 рік



В умовах оренди об’єкти 

нерухомого майна 

комунальної власності

Загальна площа 

113,36 тис. кв. м
126,61 % (до 2018 р.)

Орендні платежі
28 159,3 тис. грн 

(без ПДВ)

97,1 % (від нарахованої 

орендної плати)

Заборгованість з орендних 

платежів

1 559,8 тис. грн 

(без ПДВ)
228,5 % (до початку року)

2019 рік

УПРАВЛІННЯ  КОМУНАЛЬНИМ  МАЙНОМ



УПРАВЛІННЯ  КОМУНАЛЬНИМ  МАЙНОМ
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ПРОМИСЛОВИЙ  КОМПЛЕКС

Обсяги реалізації промислової продукції, млн грн

+ 2,0 %
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На суму 2 млрд 632 млн грн

Частка реалізації – 28 %

10 підприємств-експортерів

2019 рік

ПРОМИСЛОВИЙ  КОМПЛЕКС

ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ:

2018 

рік

2019 

рік36,9 %



2019 рік

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

55,8 тис. суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

26,7 тис.
юридичних 

осіб

29,1 тис. 
фізичних осіб-

підприємців

53,1 тис. 
суб’єктів 

підприємницької 

діяльності

2018 рік

55,8 тис. 
суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

2019 рік 

+ 5,1 %



2019 рік

Телефонна 

«гаряча лінія» 

(044)-292-92-00

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ



2019 рік

В районі діє:

575 підприємств торгівлі 

784 підприємства побутового 

обслуговування

248 підприємств 

ресторанного господарства 

12 торговельних центрів 

7 ринків та торговельних 

майданчиків 

В 2019 році відкрито:

13 підприємств побутового 

обслуговування 

7 підприємств торгівлі

1 підприємство   

ресторанного господарства 

СПОЖИВЧИЙ  РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ



2019 рік

Проведено 44

районні ярмарки
з продажу сільськогосподарської 

продукції та продовольчих товарів

Майже 3,0 тис. 

представників 
товаровиробників, фермерських та 

селянських господарств

СПОЖИВЧИЙ  РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ

взяли участь



Переможці районного конкурсу-огляду суб'єктів 
господарювання сфери побутового обслуговування на 

присвоєння звання зразкового у Дніпровському районі:

2019 рік

СПОЖИВЧИЙ  РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Номінація «Послуги з ремонту радіотелевізійної, 

аудіо та відеоапаратури, мобільних телефонів» 

- сервісний центр «HUAWEI», ТОВ «Крок-ТТЦ» 

(Русанівська наб., 8)

Номінація «Послуги перукарень та салонів краси»  

- салон краси «Марина – Сіті», ФО-П Косюк М.В. 

(просп. П. Тичини, 18-В)



2019 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Житловий фонд Дніпровського району: 

1 365 багатоповерхових будинків, 

з яких:

1 070 будинків приватного сектору

Будинки комунальної власності

ЖБК

Інвестиційні будинки

ОСББ

Відомчі будинки

Відомчі гуртожитки

75 % житлового фонду району обслуговує 

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового та нежитлового фонду 

Дніпровського району м. Києва»

1 008

129

86

108

40

21



2019 рік

Нараховано

331 231

тис. грн
Сплачено

304 732

тис. грн Заборгованість

26 499

тис. грн

2018 рік

19,8 млн грн

2019 рік

26,5 млн грн

33,8 %

Заборгованість мешканців будинків комунальної власності за послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО



За рахунок Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 
2019 рік виконано робіт на суму 92 816,6 тис. грн 

Капітальний ремонт

Електрощитових - 27

Покрівель - 18

Асфальтове покриття - 51

Сходових клітин - 29

Заміна вікон у будинках - 120

Фасадів - 7

Облаштування ігрових та 

спортивних майданчиків - 26

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Інженерних мереж - 19

Ліфтів - 4

Місць загального 

користування - 8

2019 рік

Зливостічних мереж - 1

Вхідних груп - 4

Панелей перекриття 

стінових панелей - 1

Громадські проекти переможці 

конкурсу - 8

Каналізування приватного 

сектору ДВРЗ - 1



2019 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Поточні ремонти на суму 16 404,4 тис. грн:

Покрівель на 182 буд. 

(6 641,2 тис. грн)

Вікон, дверей та оновлення укосів 

у 15 буд.

(455,6 тис. грн)

Вхідних груп та перших поверхів 

сходових клітин у 30 буд.

(1 701,8 тис. грн)

Інженерних мереж у 79 буд.

(2 513,1 тис. грн)

Герметизація стиків стінових 

панелей на 118 буд.

(1 711,7 тис. грн)

Цоколя у 20 буд.

(403,8 тис. грн)

Фасадів на 7 буд. 

(261,3 тис. грн)

Електромереж у 20 буд. 

(768,1 тис. грн)

Елементів зовнішнього 

благоустрою 

(296,9 тис. грн)

Асфальтового покриття 

(1 650,9 тис. грн)



2019 рік

• відновлено 3 125,43 кв. м асфальтового покриття прибудинкових територій

• прочищено 3 120 п/м зливоприймальних мереж, 108 колодязів та 652 зливоприймача

• видалено 1 075 сухостійних дерев, проведено санітарну обрізку 1 371 дерев

• вивезено 23, 1 тис. м³ опалого листя та рослинних відходів

• виготовлено та встановлено 1 31,0 м/п огороджень зеленої зони, 39 грат на колодязі, 

104 лави, 22 пандуси, 2 пісочниці, 11 контейнерних майданчиків для ТВП

• відновлено благоустрій 203-х об’єктів після аварійних розриттів

• подрібнено і вивезено 1 123 м³ гілля та ялини 

• проведено дератизацію на площі 586 415 м кв, дезінсекцію на площі 561 649 м² 

Роботи з благоустрою території:

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО



2019 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Підготовка житлового фонду до опалювального сезону

Придбано
матеріали, запірну арматуру, манометри, термометри, труби, комплектуючі  у 

кількості 394,9 тис. од. на загальну суму 14 774,4 тис. грн 



2019 рік

Підготовка до опалювального сезону 2019-2020 років

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

10 засідань оперативного штабу



В районі 1 365 житлових 

багатоповерхових 

будинків
У 112 будинках 

зареєстровано 108

8

зареєстровано у 2019 році

В конкурсі по 

програмі 

співфінансування 

енергоефективності 

серед переможців 

33 ЖБК та ОСББ

Дніпровського 

району

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

2019 рік



2019 рік

ДОРОЖНЄ  ГОСПОДАРСТВО

Обсяг виконаних робіт:
за рахунок бюджету – 89,2 млн грн (60,1 млн грн - 2018 рік)

договірні роботи – 33,4 млн грн (19,9 млн грн - 2018 рік)



2019 рік

Проведено поточні ремонти:
• на площі 31 531 кв. м асфальтобетонних покриттів доріг та тротуарів

• на 25 км покриття доріг ремонт тріщин

• 826 п/м транспортних і тротуарних огороджень

• 157 люків оглядових колодязів та зливоприймальників

• 44 од. обмежувальних антипаркувальних стовпчиків встановлено

• у 41 місці понижено бортовий камінь з влаштуванням тактильної плитки на пішохідних переходах

Влаштовано:
• підвищений пішохідний перехід на вул. Бажова, 9

• безпечну пішохідну доріжку по вул. Шумського (за рахунок Громадського бюджету м. Києва)

• 2 острівці безпеки на просп. Миру

ДОРОЖНЄ  ГОСПОДАРСТВО



2019 рік

ДОРОЖНЄ  ГОСПОДАРСТВО

Проведено капітальний ремонт:
39 518 кв. м внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій

3 742 кв. м дорожнього покриття після аварійних ремонтів на тепломережах та 

мережах водопостачання



Санітарне утримання вулично-дорожньої мережі 

площа 2 458,3 тис. кв. м

Вивезено: 

• 301,2 тон сміття

• 3 690 тон піскозмету

ДОРОЖНЄ  ГОСПОДАРСТВО

2019 рік



ДОРОЖНЄ  ГОСПОДАРСТВО

2019 рік

вул. АЛМАТИНСЬКА

ДАРНИЦЬКА ПЛОЩА



Лікування 

дерев

Планові показники виробничої програми перевиконано:

3 500 

шт.

8 180 

шт.

План
Виконано

400 

шт.

3 508 

шт.

1 483 

шт.

11 804 

шт.

1 457 

шт.

800 

шт.

4 000 

шт.

900 

шт.

Видалення 

сухостійних 

кущів

Обрізка омели

Посадка кущів

Посадка дерев

Посадка квітів

850 

тис. 

шт.

План

Виконано

966,9 

тис. 

шт.

3,33 

га

5,0 га

1 916 

шт.

2,5 га

2,5 га

400 

шт.

Влаштування 

газонів

Ремонт газонів

Видалення сухостійних 

та аварійних дерев

Виконано 

робіт:

за рахунок 

бюджетних 

асигнувань на 

загальну суму 

63,6 млн грн 
(темп росту 115 %)

ОЗЕЛЕНЕННЯ  ТА  БЛАГОУСТРІЙ

2019 рік



ОЗЕЛЕНЕННЯ  ТА  БЛАГОУСТРІЙ

Капітальні ремонти

ІІ черга парку «Перемога»

2019 рік



2019 рік

ОЗЕЛЕНЕННЯ  ТА  БЛАГОУСТРІЙ
Капітальні ремонти 10 скверів:

• від будівлі СЗШ №4 на вул. Стальського, 2 та вздовж буд. 4-А, 

2-Б, 2-А, 2 на вул. Курнатовського

• біля метро «Лівобережна» по вул. Є. Сверстюка

• по вул. Вифлеємській, 16 та вул. Тампере, 15 

• на вул. Празькій і Харківського шосе 

• на вул. І. Миколайчука, 3-3-А 

• по Харківському шоссе, 9-13

• по вул. Ю. Шумського, 1Б -3 

• по вул. А. Малишка, 9а

• по вул. Краківській, 11 

• у мікрорайоні ДВРЗ 



Виявлено 9 285 порушень благоустрою - всі усунуто 

(складено 309 адміністративних протоколів)

Перевірено на законність, 

розміщення та функціонування 

257 МАФів

Вручено 257 приписів

Складено 23 адміністративні 

протоколи

Демонтовано 3 нововстановлені

окремо стоячі Автомобільні 

газозаправні пункти

КОНТРОЛЬ  ЗА  БЛАГОУСТРОЄМ

2019 рік



На обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення 

2019 рік

СОЦІАЛЬНА  СФЕРА

20,8 тис осіб З інвалідністю

7,3 тис. осіб

16,3 тис. 

сімей

18,2 тис. 

осіб

1,4 тис.

4,8 тис.

3,0 тис.

Учасники війни та бойових дій

Одержувачів житлової субсидії

Одержувачів державної допомоги сім’ям з дітьми

Малозабезпечених сімей

Одержувачів компенсаційних виплат громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Одержувачів державної соціальної допомоги 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам



2019 рік

СОЦІАЛЬНА  СФЕРА

ДОПОМОГА 

ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИМ 

ОСОБАМ

на обліку 24,7 тис. 

осіб (протягом 2019 

року взято на облік та 

видано довідки 4,4 тис. 

переміщеним особам; 

призначено 6,7 тис. 

щомісячних адресних 

допомог для покриття 

витрат на проживання)

ДОПОМОГА 

УЧАСНИКАМ АТО

на обліку 1 893 

учасники АТО 
(на 01.01.2020 р.)

34 - поранено в ході 

проведення АТО; 

29 - дніпровчан 

значаться загиблими; 

67 – члени сімей 

загиблих (в т.ч. 18 

неповнолітніх дітей 

учасників АТО);

25 заяв на курси 

цільового призначення 

та профнавчання

НА ОБЛІКУ

64,2 тис. осіб в 

Єдиному 

державному 

автоматизованому 

реєстрі осіб, які 

мають право на 

пільги;

24,9 тис. осіб 

користуються 

пільгами з оплати 

за житлово-

комунальні послуги

ЖИТЛОВІ 

СУБСИДІЇ

(станом на 

01.01.2020 р. 15 425 

сім’ям нараховано 

пільги з оплати 

житлово-

комунальних послуг)

36,6 тис. сім’ям 

призначено житлові 

субсидії (протягом 

2019 року) 



Територіальний центр соціального обслуговування
(219 штатних одиниць та 77 пенсіонерів-волонтерів) 

на обліку

4 644 одиноких 

непрацездатних 

громадян, з яких 

1 385 підопічних -

на надомному 

обслуговуванні

СОЦІАЛЬНА  СФЕРА

2019 рік

3 відділення в 

трьох 

мікрорайонах:

• Центральне

• Березняківське

• Русанівське

7 відділень за 

напрямками роботи: 

• 3 відділення 

соціальної допомоги 

вдома;

• 3 відділення денного 

перебування;

• відділення 

організації надання 

адресної натуральної 

та грошової 

допомоги

послуги надаються 

36 багатодітним 

родинам; 

15 дітям-сиротам; 

54 дітям з 

інвалідністю; 

9 дітям, що мають 

батьків-інвалідів  



Щомісячні безкоштовні 
продуктові набори

(на суму 893,4 тис. грн)

Святкові продовольчі 
набори

(на суму 1 096,4 тис. грн)

Лежачі хворі забезпечуються 
гігієнічними засобами

(підгузки, пелюшки, гігієнічні 

прокладки)

Матеріальна допомога

(на суму

7 851,1 тис. грн)

За рахунок

коштів міської

цільової програми

«Турбота. 

Назустріч

киянам»

СОЦІАЛЬНА  СФЕРА

2019 рік



2019 рік

ранньої реабілітації 

(абілітації) 

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

психолого-педагогічної 

реабілітації (денне 

перебування)

трудової 

реабілітації/працетерапії

4 відділення:

фізичної реабілітації та 

медичного спостереження

СОЦІАЛЬНА  СФЕРА



2019 рік

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

соціальної адаптації

Послуги:

медичні та медичного спостереження 

соціально-педагогічні та психологічні 

денного догляду 

фізичної реабілітації 

консультативні 

СОЦІАЛЬНА  СФЕРА



2019 рік

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

Персонал:

лікарі (психотерапевт, терапевт, невролог)

фізичні реабілітологи

педагогічні працівники (дефектолог, 

логопед, корекційний педагог, соціальний 

педагог, вчителі інформатики, трудового 

навчання, образотворчого мистецтва, 

реабілітолог, музичні керівники та інші),  

середній медичний персонал (медичні 

сестри, медичні сестри з ЛФК , з 

фізіотерапії та масажу) 

СОЦІАЛЬНА  СФЕРА



Київська клінічна лікарня № 11

2 консультативно-діагностичних 

центри 

24 амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини, з 

яких 11 - відокремлені

5 комунальних некомерційних 

підприємств – центрів первинної 

медико-санітарної допомоги

578 лікарів та 688 молодших 

медичних спеціалістів 

(загалом укомплектованість кадрами 

становить 82%)

282,9 тис. дорослих 75,7 тис. дітей

ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я

Лікувально-профілактичні заклади Дніпровського району 

Лікувально-профілактичними 

закладами обслуговується 

358,6 тис. осіб

2019 рік



2019 рік

ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я

Виконання урядових та місцевих програм

Урядова програма «Доступні ліки»:

• звернулося 35,8 тис. осіб

• виписано 114,5 тис. рецептів на відшкодування вартості лікарських 

засобів

Національна програма «Лікар для кожної родини»:

• активно використовується електронний запис пацієнтів до лікарів

• підписано 245,1 тис. декларацій (з 01.04.2018 року)

Київська міська програма «Лікар у вашому домі» 

(25.06.2018 – початок реалізації проекту):

• оглянуто 18,1 тис. осіб



ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я

Покращення матеріально-технічної бази 
(придбано обладнання на суму 10,5 млн грн) 

Оснащені Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району 

міста Києва»,  Центри первинної медико-санітарної допомоги 

УЗД Аппарат експертного

класу (вул. Ентузiастiв, 49, 

вул. П. Запорожця, 26)

Флюогорафiчний аппарат 

(просп. П. Тичини, 22)

2019 рік

Електроенцефалографiчний

комплекс (вул. Метрополита Андрея 

Шептицького, 5)



2019 рік

ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я

Капітально відремонтовано 4 об’єкти на суму 22,7 млн грн

Комунальне некомерційне підприємство 

"Консультативно-діагностичний центр дитячий 

Дніпровського району м. Києва« (просп. П. Тичини, 12)

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського 

району міста Києва» (вул. Ентузіастів, 49)

Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Дніпровського 

району міста Києва» (просп. П. Тичини, 22)

Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2 

Дніпровського району міста Києва» (просп. Миру, 19/18)



151 навчальний заклад

62 заклади загальної 

середньої освіти 

(37 288 учнів)

8 закладів 

позашкільної освіти 

(9 839 вихованців)

81 заклад 

дошкільної освіти 

(14 033 дитини) 

ОСВІТА

2019 рік

До мережі закладів освіти внесено заклади: 

ТОВ «Приватний заклад освіти «Початкова школа «ЕВРИКА!» 

ТОВ «Заклад загальної середньої освіти Ліцей «ЛІМПОПО ФЕМІЛІ КЛАБ»



Фінансово-економічне забезпечення

ОСВІТА

2019 рік

Оплата праці та 

нарахування

1241,4 млн .грн.

Інші видатки

145,1 млн грн

Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв

127,9млн грн

Харчування

66,1 млн грн

Кошти по загальному фонду по галузі «Освіта»
(1 580,5 млн грн)

на 17,8% більше2018 рік 

1 414,21 млн грн

2019 рік 

1 665,5 млн грн



Розподіл видатків на Нову українську школу – 56 052,0 тис. грн

Дидактичні матеріали для 1 класу 

– 3597,8 тис. грн

Комп’ютерне обладнання для 

НУШ – 13 171,0 тис. грн

Сучасні меблі для початкових 

класів НУШ – 11 383,2 тис. грн  

Місцевий 

бюджет 

Державна 

субвенція 

2 512,4 тис. грн 8 870,8 тис. грн

2 199,1 тис. грн

1 578,0 тис. грн 2 019,8 тис. грн

10 971,9 тис. грн

ОСВІТА

2019 рік

Ремонти перших класів –

27 900,0 тис. грн



6 учням закладів загальної середньої освіти Дніпровського району (ліцей №208, Русанівський ліцей,

Технічний ліцей, НВК № 176) призначено стипендії Президента України

9 учнів Дніпровського району (з освітніх закладів СШ № 125, Технічний ліцей, НВК № 183 «Фортуна»,

ліцей № 208, НВК «Домінанта», Русанівський ліцей) отримали персональну стипендію Київської

міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва

74 випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Дніпровського району нагороджені

Золотою медаллю, 42 випускника нагороджені Срібною медаллю

12 учнів отримали призові місця на ІV Всеукраїнському етапі учнівських олімпіад

За високі досягнення у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України управління освіти нагороджене

перехідною Почесною відзнакою «ЗОЛОТА СОВА»

На ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні закладів освіти Дніпровського району

вибороли 620 призових місць. Найкращі результати: Русанівський ліцей – 101, НВК «Домінанта» - 74,

Технічний ліцей – 74, ліцей № 208 – 72, НВК № 167 – 58 переможців

Здобутки та досягнення

ОСВІТА

2019 рік

Отримали 200 балів за результатами ЗНО-2019 13 випускників закладів загальної середньої освіти

Дніпровського району, а саме: Русанівський ліцей – 6 учнів (математика); Технічний ліцей – 4 учні

(математика, біологія); ліцей № 208 – 2 учні (математика); Український колеж – 1 учень (англ. мова)



І півріччя 2019-2020 н.р. 

ОСВІТА

Оновлення шкільного харчування
У 40 закладах – пілотний проєкт «Мультипрофільне харчування»

2019 рік



ДИНАМІКА  ВКЛЮЧЕННЯ  В  ОСВІТНІЙ  ПРОЦЕС  

УЧНІВ  З ОСОБЛИВИМИ  ОСВІТНІМИ  ПОТРЕБАМИ

Інклюзивні та спеціальні класи 

2017

2018

2019

64 КЛАСИ 110 УЧНІВ

109 КЛАСІВ 171 УЧЕНЬ

144 КЛАСИ 214 УЧНІВ

СЗШ № 224 

3 спеціальні класи 

32 дітей із затримкою

психічного розвитку

ОСВІТА

2019 рік



ОСВІТА

Середня загальноосвітня школа №42 (вул. Хорольська, 19)

Загальна площа понад 25 000 м²; проектна потужність – 1060 осіб; здобувають освіту – 970 осіб

2019 рік



№ 700

№ 680

НВК «Струмочок» 

№ 521

ОСВІТА

№ 701

2019 рік

Відновлення груп у закладах дошкільної освіти

У 5 ЗДО 

відновлено 5 груп

на 110 місць 



Електронна черга до ЗДО Дніпровського району

2017 рік 

2018 рік

1074 дитини

1029 дитини

522 дитини

ОСВІТА

на 01.01.2020

443 дитини

2019 рік

2019 рік



ПЛАНИ на 2020 рік

ОСВІТА

Кошторисна вартість - 50 903 млн. грн

Введення в експлуатацію – листопад 2020 року

2019 рік

Реконструкція закладу дошкільної освіти № 454

(вул. Березняківська, 26)



2019 рік

КУЛЬТУРА

У підпорядкуванні Дніпровської райдержадміністрації перебувають:
4 мистецькі школи 

Школа джазового та естрадного мистецтв (ШДЕМ)

Дитяча школа мистецтв № 6 імені Г. Жуковського (ДШМ)

Публічні бібліотеки Централізованої бібліотечної системи Дніпровського району м. Києва - 18, з них:

10 бібліотек для дорослих, 6 дитячих бібліотек, 2 юнацькі бібліотеки та 1 відділ нестаціонарних форм 

обслуговування користувачів

Центр культури та мистецтв Дніпровського району міста Києва (вул. Алматинська, 109, вул. 

Миропільська, 19)

Театр української традиції «Дзеркало»

Фінансово-економічне забезпечення

на 9,9 % більше
2018 рік 

84,7 млн грн

2019 рік 

93,1 млн грн



2019 рік

КУЛЬТУРА

Центр культури та мистецтв (вул. Алматинська, 109) - санітарні кімнати з ремонтом 

каналізації, заміною вікон та підлогового покриття на суму 564 тис. грн. 

Школа джазового та естрадного мистецтв (вул. Челябінська, 7-В) - навчальні класи на 

суму 160,5 тис. грн. 

Бібліотека №134 (вул. В. Сєрова, 28) - заміна вікон на енергозберігаючі склопакети на суму 

399,5 тис. грн.

Ремонти



КУЛЬТУРА

Покращення матеріально-технічної бази 
придбано музичні інструменти, меблі, звукову та світлову апаратуру, 

періодичні видання, книжкову продукцію на суму 2,4 млн. грн

2019 рік



Презентація впровадження проекту “Сучасний бібліотечний 
простір” в Центральній районній бібліотеці ім. П.Г. Тичини

КУЛЬТУРА

2019 рік



КУЛЬТУРА

Впровадження інклюзивної освіти в мистецьких школах

Дитяча музична школа № 13 ім. М. Глінки (вул. Вільде, 5) увійшла в розробку експериментальної 
освітньої програми початкової мистецької освіти для дітей з особливими потребами

2019 рік



2019 рік

КУЛЬТУРА

Проведено 1 312 культурно-масових та суспільно-громадських заходів
(фестивалі мистецтв, театралізовані дійства, звітні концерти, виставки, урочисті покладання квітів тощо)

Сімом учням шкіл естетичного виховання вручено стипендії голови 

Київської міської державної адміністрації 



Мережа спортивних об'єктів району (різних форм власності):

4 дитячо-юнацькі 

спортивні школи, які 

підпорядковані управлінню 

освіти району

8 спортивних шкіл 

різних форм власності

45 спортивних клубів, з яких 

13 комунальних - входять до 

мережі підліткових клубів 

Центру по роботі з дітьми 

та молоддю за місцем проживання

617 спортивних об’єктів:

3 стадіони

9 басейнів

76 спортзалів

23 стрілецькі тири

1 легкоатлетичний манеж

2 споруди зі штучним льодом 

3 веслувально-спортивні бази

150 приміщень для 

фізкультурно-оздоровчих занять

350 площинних споруд тощо

ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ

2019 рік



Реконструкцію
легкоатлетичного манежу (просп. П. Тичини, 18) 

стадіону «Русанівець» (б-р І. Шамо, 10) 

майданчиків для міні-футболу у «Місті спорту» 

(Гідропарк)

2019 рік

ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ

Здійснено:

Капітальні ремонти

5 прибудинкових спортивних майданчиків

4 шкільних спортивних майданчиків



2019 рік

ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ

Проведено 42 спортивно-масові заходи
близько 12 тис. учасників

Вихованка спеціалізованої 

дитячо-юнацької школи 

олімпійського резерву 

№ 16 Юлія Левченко на 

Чемпіонаті Європи з легкої 

атлетики (Глазго, 

Шотландія) виборола срібну 

медаль у стрибках у висоту з 

результатом 1 м 99 см

Взяло участь



2019 рік

ПІДТРИМКА  СІМ’Ї,  ДІТЕЙ  ТА  МОЛОДІ

1 955 багатодітних сімей, в яких виховується 6 158 дітей

видано 391 посвідчення для батьків та 1 044 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї

направлено на оздоровлення та відпочинок 3 033 дитини пільгових

категорій району

2 кандидатури батька та матері отримали Премію Київського міського голови 

одиноким батькам та матерям, які самі виховують дітей  
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2019 рік

ПІДТРИМКА  СІМ’Ї,  ДІТЕЙ  ТА  МОЛОДІ

Соціальними послугами охоплено 

2 800 сімей (осіб)

Здійснено 1 528 

оцінок потреб 

сімей (осіб)

Під соціальним 

супроводом 

перебувало 131 

родина

3 прийомних сім’ї,

2 дитячі будинки сімейного типу

На обліку 1 042 родини, які 

перебувають в складних життєвих 

обставинах (виховуються 1 439 дітей)



Група взаємопідтримки молоді з 

інвалідністю

Б-р Перова, 56

Допомога особам, які зловживають 

алкоголем та іншими 

психоактивними речовинами, та 

підтримка членів їх родин
Працюють консультанти з хімічної залежності.

Вид реабілітації – вечірня амбулаторна програма, 

групи взаємодопомоги

Реабілітаційна програма для залежних 

від алкоголю «Сенс»

(б-р Перова, 56)

ПІДТРИМКА  СІМ’Ї,  ДІТЕЙ  ТА  МОЛОДІ

2019 рік



204 дітей-сиріт

212 дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування

ПІДТРИМКА  СІМ’Ї,  ДІТЕЙ  ТА  МОЛОДІ

Станом на 01.01.2020 р. 

на первинному обліку 

служби у справах дітей 

та сім’ї – 416 дітей 

(74 дитини поставлено 

на облік у 2019 році)

24 дитини в 

дитячих 

державних 

закладах на 

повному 

державному 

забезпеченні
27 дітей на 

вихованні в 

дитячих 

будинках 

сімейного 

типу

3 дитини в 

прийомних 

сім’ях

338 дітей під 

опікою та 

піклуванням

2019 рік



2019 рік

ПІДТРИМКА  СІМ’Ї,  ДІТЕЙ  ТА  МОЛОДІ

25 профілактичних рейдів «Діти вулиці»

28 дітей-сиріт, дітей, позбавленого батьківського піклування та повнолітніх осіб з їх числа 

перебуває на квартирному обліку (станом на 01.01.2020 року) 

1 178 заяв розглянуто Комісією з питань захисту прав дитини Дніпровської РДА

25 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, поставлені на облік (станом 

на 01.01.2020 на обліку перебуває 60 таких дітей)

23 кандидати в усиновителі (станом на 01.01.2020 року) 

223 обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах

Нагляд за умовами перебування та виховання дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування



Центр надання адміністративних послуг 

Зареєстровано 90 761 

адміністративну справу (на 

7,3% більше, ніж у 2018 році)

86 749 заявників 

отримали адмінпослуги

4 012 заявникам надано 

вмотивовані відмови

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРАВ  ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ 
ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ

2019 рік



2019 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРАВ  ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ 
ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ

Опрацьовано 57 738 документів щодо реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб

Видано 31 255 довідок 

про реєстрацію місця 

проживання

6 051 фізичну особу 

знято з реєстрації 

місця проживання

17 800 фізичним 

особам зареєстровано 

місце проживання 

2 632 запити нотаріуса 

опрацьовано 

(2018 рік – 49 825 документів)



2019 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРАВ  ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ 
ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ

Станом на 01.01.2020 року:

Реалізація виборчого права

Відділом ведення Державного реєстру виборців опрацьовано:

16 587 заяв щодо тимчасової зміни голосування (2018 рік – 0 заяв); 

797 заяв про внесення змін до персональних даних реєстру (2018 рік – 25 заяв); 

496 заяв щодо зміни виборчої адреси (2018 рік – 7 заяв); 

309 заяв щодо включення до реєстру (2018 рік – 9 заяв); 

181 довідку видану про персональні данні з реєстру (2018 рік – 175 заяв); 

про 25 осіб надано відповіді на запити органів Державної міграційної служби (2018 рік – 311 заяв) 

262 745 виборців 129 виборчих дільниць 



2019 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРАВ  ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ 
ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ

66 207 звернень надійшло до 

Дніпровської райдержадміністрації 
(з них 61 699 - отримано від КБУ «Контактний центр міста Києва»)

86 903 громадян звернулося

(з урахуванням колективних звернень)

95 особистих прийомів громадян 

проведено керівництвом 

райдержадміністрації, на яких прийнято 

410 осіб

13 «гарячих» телефонних ліній  

проведено головою Дніпровської 

райдержадміністрації



ЗАЛУЧЕННЯ  ГРОМАДСЬКОСТІ  ДО  ФОРМУВАННЯ  ТА  РЕАЛІЗАЦЇ 

ДЕРЖАВНОЇ  ПОЛІТИКИ  НА  РАЙОННОМУ  РІВНІ

При Дніпровській РДА діє 55 консультативно-дорадчих органів

Громадська 

рада
(8 засідань 

Громадської ради 

та 7 засідань 

правління 

Громадської 

ради)

Рада директорів підприємств 

промислового комплексу 

(2 засідання), 

Координаційна Рада з питань 

розвитку малого та середнього 

підприємництва при голові РДА 

(2 засідання)

2019 рік

Колегія
(11 засідань)



СПІВПРАЦЯ  З  ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Дніпровська райдержадміністрація співпрацює з:

23 14

2019 рік



СПІВПРАЦЯ  З  ГРОМАДСЬКІСТЮ 

2019 рік

ІІІ Форум Громадських рад міста Києва «Велика столиця - 2019» відбувся на базі 

Дніпровського району. Розглядалися питання:

• ремонту кінотеатру «Краків»; 

• добудови Подільсько-Воскресенського мосту та початок будівництва з двох 

зустрічних напрямків метро на Троєщину; 

• відсутності правового статусу землекористування майданчиків гаражних 

кооперативів;

• відсутності місць постійного зберігання автомобілів

Форум організацій громадянського суспільства «Київ – столиця діалогу»

Засідання «круглих столів». Розглядалися питання:

• захисту прав на постійні місця для збереження особистого транспорту;

• реформування галузі охорони здоров’я;

• взаємодії патрульної поліції м. Києва з громадою району;

• розширення функціональних можливостей Єдиного державного порталу

адміністративних послуг

Установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради 

на 2019-2021 роки

Робочі зустрічі керівництва Дніпровської райдержадміністрації з депутатами та 

представниками громадськості району

https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/4011.html


№ 250 Ігровий дитячий майданчик – дітям Дніпровського району - 0,1млн грн;

№253 Ігровий дитячий майданчик - 0,1млн грн ;

№208 Осучаснення садочка №452- 0,05 млн грн;

№224 Рекреаційне подвір’я колежу Сухомлинського- 0,2  млн грн;

№340 Дітям школі № 98 - сучасний ігровий майданчик- 0,5млн грн;

№ 225 Спортивне подвір’я колежу Сухомлинського- 0,3 млн грн;

№139 Капітальний ремонт стадіону Дніпровського технічного ліцею- 0,8 млн грн;

№1208 Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна 3- 0,1млн грн;

№546 “Чисте довкілля та зона відпочинку Воскресенки ”- 0,6 млн грн;

№157 Утеплення дитячого клубу "Успіх" на Азербайджанській, 8-а- 0,2 млн грн;

№355 Дитячий майданчик «Зірочка» ЗДО №473- 0,2 млн грн;

№ 601 Дитячий ігровий майданчик по вул. Дніпровська набережна 3 -0,1млн грн;

№1044 Облаштування майданчиків для збору сміття на Микільській Слобідці- 0,4 млн грн; 

№781 «Чужих дітей не буває» - 1,4 млн грн;

№18 Новій школі - нова бібліотека- 0,5млн грн;

№430 Облаштування зон відпочинку для людей похилого віку- 0,01млн грн;

№882 LEGO та LEGO DUPLO для садочків мікрорайону ДВРЗ- 0,4млн грн;

№298 Оснащення актового залу школи-гімназії №176 мультимедійним та звуковим обладнанням- 0,06млн грн;

№104 Україна-це ми! – 1,2 млн грн;

№949 Громадський бюджет діти у Технічному ліцеї (EVORANK) - 0,1млн грн;

№470 Основи кібербезпеки для вчителів початкової школи- 0,3млн грн;

№472 СТЕМ-освіта вчителів Нової української школи- 0,4млн грн;

№ 1132 Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки- 0,4млн грн;

№ 433 Привітання ветеранів праці Дніпровського р-ну з нагоди ювілею району- 0,1млн грн.           

РЕАЛІЗАЦІЯ  ГРОМАДСЬКИХ  ПРОЕКТІВ

Реалізовано 

24 проекти

2019 рік



2019 рік

Дніпровському району – 50 


